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Nahliadnite do úseku nášho výskumu... 

 

Milí čitatelia, 

novembrové číslo nášho newslettera vám prezradí, na aké témy sa môžete tešiť na tohtoročnej konferen-

cii Dieťa v ohrození, ponúkne vám možnosť nominovať Osobnosť poradenstva, ktorú môžete využiť už len 

do 3. novembra, rovnako ako možnosť prihlásiť sa na medzinárodnú študentskú online konferenciu 

3×KaM. Novinkou je jedinečná príležitosť nominovať poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ 

SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Náš výskumný 

tím spúšťa zber dát k výskumu zameranému na zisťovanie miery extrémistického správania mládeže na 

Slovensku, do ktorého sa môžete zapojiť; pripomenie dôležitosť včasnej intervencie, ako významného 

ochranného faktoru psychického vývinu dieťaťa s poruchou sluchu a prezradí vám, aké sú dopady týra-

nia, zneužívania a zanedbávania dieťaťa na jeho schopnosť sebasúcitu. Nechýbajú informácie 

k transformácii poradenského systému, či novinky z národného projektu „Štandardy“.  Tím národného 

projektu „Usmerňovať pre prax“ ukončil prvé kolo inovačného vzdelávania Koordinátor Školských pod-

porných tímov, zároveň bolo uzatvorené prihlasovanie do ďalšieho kola vzdelávania, o prípadnom treťom 

kole vás budeme včas informovať na našom Facebooku. Ponúkneme vám informácie o webinároch, ktoré 

pre vás pripravujeme, podcastoch pre laickú i odbornú verejnosť a v závere nechýbajú knižné novinky. 

Príjemné čítanie. 

Spúšťame zber dát k výskumu zamerané-

mu na zisťovanie miery extrémistického 

správania mládeže na Slovensku 

Náš výskumný tím sa v rámci hlavnej výskumnej 

úlohy Psychosociálny obraz detí a mládeže v ob-

lasti duševného zdravia a drogovej prevencie mo-

mentálne intenzívne venuje aj téme extrémizmu, 

ktorú vám priblíži naša kolegyňa Mgr. Jarmila Zsí-

rosová.  

Adolescencia je obdobím, kedy si mladý človek 

formuje svoje postoje a hodnoty, odpútava sa od 

rodiny a snaží sa nájsť si svoje miesto 

v spoločnosti. Nadväzuje nové vzťahy, skúša 

a objavuje doteraz neprebádané oblasti, čo neraz 

vedie aj k rôznym formám rizikového správania. 

Z týchto (a aj z mnohých ďalších) dôvodov je práve 

mládež najviac ohrozenou skupinou. Zároveň je tu 

stále priestor pre preventívnu prácu a je možné 

vhodnými postupmi tomuto javu predísť. Pod po-

jmom extrémizmus  si možno predstaviť konanie a  

aktivity s prvkami násilia, ktoré sú v rozpore s hod-

notami a zásadami platnými v spoločnosti, čím 

priamo útočia na demokratický systém. Vychádza 

z postojov a ideológií, ktoré sa vyznačujú vysokou 

mierou neznášanlivosti a sú namierené voči zá-

kladným právam a slobodám určitých skupín oby-

vateľstva (Neuman, 2010 in Borum, 2012; Koncep-

cia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 

2024). Mladý človek rozvíja tieto extrémistické 

presvedčenia a konania počas procesu radikalizá-

cie, čo je osobná cesta jednotlivca ovplyvnená 

mnohými faktormi. Je dôležité si uvedomiť, že na-

pĺňanie individuálnych potrieb sa deje pod vply-

vom prostredia, ktoré je situované v špecifických 

spoločensko - kultúrnych a politických podmien-

kach (McCormic., 2003 in Borum, 2012; Coolsaed, 

2017 in Grossman et al., 2017).  

Na základe vyššie uvedeného, sme si dali za cieľ 

okrem zmapovania miery extrémistického správa-

nia mládeže na Slovensku aj preskúmať psycholo-

gicko - sociálne pozadie  tohto  javu.  Zostavili sme  

https://www.facebook.com/vudpap/
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batériu dotazníkov, ktoré sú určené pre vekovú 

skupinu od 14 do 20 rokov, čiže prevažne pre žia-

kov a žiačky SŠ a končiacich ročníkov ZŠ.  

Na úvod okrem základných socio - demografických 

údajov zisťujeme rodinné zázemie respondenta/

ky, doplnené dotazníkom Násilie detí voči rodi-

čom. Pre potreby skúmania psychologického poza-

dia batéria obsahuje Dotazník agresie a Dotazník 

kolektívneho narcizmu. Vplyv rovesníkov meria 

Dotazník nátlaku, popularity a konformity adoles-

centov. Hodnoty, kultúrne povedomie a vzťahy vo 

vnútri i mimo jedincovej komunity zachytáva Do-

tazník budovania odolnosti voči násilnému extré-

mizmu. Behaviorálne prejavy a inklináciu 

k protispoločenskému konaniu meriame pomocou 

Škály zámeru k aktivizmu a radikalizmu. Nakoľko 

v dnešnej dobe dochádza k šíreniu nenávisti 

a protispoločenským postojom najmä v online 

priestore, zostavili sme dotazník na mapovanie 

vystavenia sa a/alebo vytvárania nenávistného 

digitálneho obsahu na internete.  

Zároveň by sme vás chceli požiadať o zapojenie sa 

do nášho výskumu a sprístupnenie dotazníka  va-

šim klientom a klientkam, žiakom a žiačkam. Ak 

pracujete s mladými ľuďmi a súčasťou vašej práce 

je aj ich psychoedukácia v oblasti extrémizmu, 

prosíme o  zdieľanie tohto dotazníka v triede, ško- 

le, v skupine mladých. Administrácia je jednodu-

chá, stačí kliknúť SEM a vyplnenie vám nepotrvá 

dlhšie ako 30 minút. Všetky zozbierané dáta sú 

anonymné a nebude možné respondenta/ku spät-

ne identifikovať. Získané dáta budú slúžiť ako pod-

klad na tvorbu metodických usmernení a overenie 

skríningových nástrojov pre pedagógov a odbor-

ných zamestnancov v školách či v poradenských 

zariadeniach. Za účasť vám ďakujeme.  

Literatúra je v prípade záujmu dostupná u autorky.  

 Prečo je včasná intervencia, ako význam-

ný ochranný faktor psychického vývinu 

dieťaťa s poruchou sluchu, taká dôležitá? 

Tému vám priblíži naša kolegyňa PhDr. Katarína 

Zborteková, ktorá sa okrem iného dlhodobo ve-

nuje i problematike sluchovo postihnutých detí 

a dospievajúcich. 

Sluch má pre život jedinca zásadný význam, preto-

že vďaka nemu získava potrebné informácie 

o okolitom svete a umožňuje mu osvojenie si reči, 

dôležitého nástroja na rozvoj myslenia 

a sociálnych vzťahov. Každé narušenie sluchového 

vnímania do určitej miery obmedzuje komuniká-

ciu, sociálny kontakt a kvalitu života. Do akej mie-

ry ovplyvní psychický vývin konkrétneho človeka, 

je individuálne a nedá sa zovšeobecňovať. Najváž-

nejšie sekundárne  dôsledky má stredne ťažké 

a ťažké prelingválne sluchové postihnutie. Až 

80% detí s poruchou sluchu patrí práve do tejto 

kategórie. S poruchou sluchu sa narodili alebo ju 

získali do druhého roku života. Približne polovica 

prelingválnych porúch je podmienená geneticky, 

štvrtina  má pôvod v nezrelosti alebo je spôsobená 

infekciami a 25% je neznámej etiológie 

(Jakubíková, 2008). Ročne sa na Slovensku narodí  

okolo 50 000 detí, z toho je 50 nepočujúcich a 150

-300 nedoslýchavých (Tarcsiová, 2008). Vo vývine 

každého dieťaťa je rané vývinové obdobie mimo-

riadne dôležité. Vytvára sa primárna vzťahová väz-

ba s matkou alebo inou  vzťahovou osobou, ktorá 

uspokojuje bazálne potreby dieťaťa – pocit istoty 

a bezpečia, čím sa zároveň utvára  základ  pre bu-

dúce sociálne správanie dieťaťa a jeho duševné 

zdravie. Obdobie  od  0 do 3 rokov  je  vysoko  sen- 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RYadwkiQlU2IC_mwinzIOiqlwZtwrphJvzkGOhL7HY5UNDdQVFdVRVU2WTFQWTBBQ1VHQ0dIWkJGUy4u
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zitívne a časovo limitované aj pre vytváranie neu-

rónových spojení a sietí v CNS, ktoré zabezpečujú 

počutie a reč. Ak sa v tomto období neaktivizujú 

vonkajšími zvukovými podnetmi určité konkrétne 

mozgové bunky, ktorých špecializácia je geneticky 

určená, dochádza k postupnej strate ich funkčnos-

ti. Neskoršia stimulácia je síce možná, vzhľadom 

na vysokú plasticitu mozgu, ale aktivujú sa už iné 

bunky v inej oblasti a výsledný efekt nezodpovedá 

vynaloženej námahe (podľa Tarcsiová, 2008, Mc 

Donell, 2014). Včas neodhalená a nekorigovaná 

porucha sluchu zabrzdí  u dieťaťa rečový 

a mentálny vývin (Jakubíková, 2008). 90% nepoču-

júcich detí sa rodí počujúcim rodičom, ktorí sa v  

kritickom vývinovom období okrem zvládania trau-

my z narodenia dieťaťa so sluchovým postihnutím 

boria aj s nedostatkom informácií a s vlastnou  

frustráciou, lebo nerozumejú vlastnému dieťaťu 

a  ono im. Hrozí zvýšené riziko, že sa nedostatočne 

využije dôležité vývinové obdobie dieťaťa pre za-

chovanie zvyškov sluchu a budovania reči.  

Najčastejšie sekundárne dôsledky percepčnej  

a komunikačnej deprivácie v ranom detstve sú 

napr.: 

 oneskorený a narušený vývin reči 

 nerovnomerný  špecifický kognitívny vývin 

 pretrvávajúca dominancia konkrétno-názorného 

uvažovania na úkor abstraktného a pojmového 

myslenia 

 komunikačná bariéra 

 adjustačné ťažkosti, sociálna izolácia 

 vyššie riziko psychických porúch v dôsledku dlho-

dobej sociálnej a emočnej frustrácie v detstve. 

Komunikačná bariéra v počujúcom prostredí spô-

sobuje, že nepočujúce deti ťažšie chápu sociálny 

kontext situácie, horšie sa orientujú 

v medziľudských  vzťahoch, majú problémy pocho-

piť motiváciu a konanie iných ľudí, slabšie vedia 

odhadnúť dosah svojho správania na iných. Preto 

kľúčovou úlohou celkovej starostlivosti 

o nepočujúce deti je  budovanie vhodného komu-

nikačného systému.  

Za účinný a všeobecne akceptovaný spôsob pre-

vencie sekundárnych dôsledkov prelingválnej po-

ruchy sluchu sa považuje nasledovný postup v sta-

rostlivosti: 

 sluchový screening v 1. mesiaci života 

 presná kompletná diagnostika sluchu do 3. me-

siaca a rehabilitácia sluchu načúvacími aparátmi 

alebo kochleárnym implantátom 

 najneskôr do 6. mesiaca zahájenie špeciálnope-

dagogickej, logopedickej a psychologickej inter-

vencie  pre dieťa  a jeho rodinu (Rzymanová, M. 

Récky, J., 2017). 

Hlavným zámerom ranej intervencie  je podpora 

rodiny, poskytnutie dôležitých informá-

cií, kontaktov a stimulácia dieťaťa. Špeciálnopeda-

gogická a logopedická starostlivosť sa primárne 

koncentrujú na   sluchovú a rečovú výchovu, bu-

dovanie základov komunikačného systému dieťa-

ťa. Podľa možností a potrieb dieťaťa sa volí vhod-

ný postup rozvoja reči a stimulácia sluchového 

vnímania. Najčastejšie sa postupuje podľa  auditív-

no-verbálnej alebo bilingválnej metódy. Využívajú 

sa  zvyšky sluchu a hovorená reč môže byť sprevá-

dzaná paralelne posunkovou rečou. Súčasťou špe-

ciálnopedagogickej alebo liečebnej ranej interven-

cie býva aj podpora psychomotorického vývinu 

dieťaťa. Psychologická intervencia spočíva 

v emočnej podpore rodičov pri zvládaní traumy, v 

podpore funkčnej dyády matka - dieťa,  v korekcii 

pocitov bezmocnosti, v  pomoci pri nachádzaní 

primeraných cieľov a perspektívy a v posilňovaní 

integrity a kompetencie rodiny (Vymlátilová, 

1997).  

Literatúra je v prípade záujmu dostupná u autorky.  
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 Aké sú dopady týrania, zneužívania 

a zanedbávania dieťaťa na jeho           

schopnosť sebasúcitu? 

V októbrom vydaní nášho newslettra sme vám 

priblížili dôležitosť a prínos vzdelávania a výchovy 

s prvkami súcitu a sebasúcitu. V rámci príspevku 

sme opomenuli aj pomerne novú štúdiu od Zhang 

a kolektívu (2021), ktorí sa formou prehľadovej 

štúdie venovali práve problematike sebasúcitu 

u detí s minulou skúsenosťou rôznych foriem nási-

lia či zanedbávania. V rámci nasledovného príspev-

ku vám danú štúdiu priblíži naša kolegyňa Nikoleta 

Kuglerová.  

Kde je problém? 

Násilie a zanedbávanie detí má výskumne potvrde-

né viaceré negatívne dopady na osobnosť, schop-

nosť sociálnych vzťahov či zdravého fungovania 

v dospelom živote. V odbornej literatúre nájdeme 

tzv. CAN syndróm (ang. Child Abuse and Neglect), 

čiže syndróm týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dieťaťa. Označuje sa ním kom-

plexný dopad takéhoto správania smerom 

k dieťaťu, jednak na úrovni prejavov, ako aj dô-

sledkov, ktoré má týranie, zneužívanie 

a zanedbávanie na samotné dieťa. V rámci systé-

mu starostlivosti o deti je takéto nevhodné zaob-

chádzanie uznané za celosvetovú problematiku 

verejného zdravia, a zároveň je jednou 

z najčastejších foriem násilia. Podľa dát z roku 

2014, celosvetovo až 60% detí vo veku 2-14 rokov 

zažíva pravidelne fyzické tresty a až 70% z nich trpí 

agresiou zo strany najbližších osôb. Za týranie die-

ťaťa považujeme neadekvátne zaobchádzanie voči 

nemu, najčastejšie zo strany rodiny či osôb, ktoré 

sa o dieťa starajú alebo sú s ním v častejšom kon-

takte. Takéto správanie nenapĺňa dostatočne zá-

kladné biologické či emočné potreby dieťaťa, ako 

aj jeho potrebu pocitu bezpečia a istoty. Takto 

vytvorený následný deficit vedie k problémom, 

vychýleniam či trvalým dopadom na vývoj dieťaťa, 

jeho osobnosť, sebahodnotu a schopnosť nadvä-

zovania medziľudských vzťahov. Týranie dieťaťa 

má viaceré formy, či už je to fyzické, psychické ná-

silie, sexuálne zneužívanie, psychické, emočného 

zanedbávanie, či iné, zvláštne formy týrania (napr.  

rituálne a organizované zneužívanie, sekundárna 

viktimizácia, sexuálny turizmus a pod.). Každá 

z týchto foriem týrania má na dieťa závažné dopa-

dy, ktoré sa však často prejavia až v neskoršom 

veku a dospelosti, a následne zasahujú aj do celko-

vej ekonomiky a zdravia spoločnosti a krajiny. Čas-

to sa stretávame práve so zníženou celkovou du-

ševnou pohodou, z toho vyplývajúcou nízkou kva-

litou života, častejšími prejavmi depresie, post-

traumatickou stresovou poruchou, užívaním návy-

kových látok či suicidálnych tendencií.  

- 

Prečo práve sebasúcit? 

Dôležitým ochranným faktorom vo vzťahu 

k duševnej pohode detí, ktoré zažili násilie 

a zanedbávanie zo strany blízkych osôb, je práve 

schopnosť sebasúcitu. Táto schopnosť predpokla-

dá vybudovanie si odolnosti voči zlému zaobchá-

dzaniu v detstve, a taktiež pomáha zabezpečiť dos-

tatočnú emočnú reguláciu v období dospievania 

a dospelosti. Sebasúcit je dôležitou sebaregulač-

nou stratégiou, napríklad keď sa vyrovnávame 

s osobným zlyhaním, vnútornou bolesťou, neadek-

vátnosťou, alebo náročnými pocitmi a prežívaním. 

Na to, aby sme hovorili o sebasúcitnom správaní, 

je potrebné, aby sme vo všetkých týchto proce-

soch saturovali 3 nasledovné oblasti: 1) je potreb-

né, aby sme v situácii prežívania emočnej bolesti 

alebo zlyhania namiesto sebakritiky 

a sebaobviňovania pracovali s prejavením láska-

vosti, starostlivosti a pochopenia voči sebe; 2) 

schopnosť rozpoznať, že omyly, zlyhania a ťažkosti 

sú súčasťou našej ľudskej existencie a prežívania, 

namiesto pocitu izolácie; 3) schopnosť zachovať si 

vyrovnaný postoj k ťažkým zážitkom, bolestivým 

myšlienkam a pocitom, namiesto prílišného sto-

tožňovania sa s danými ťažkosťami. Schopnosť pre  
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javovať súcit voči sebe samému je jednou zo 

schopností, ktoré sa formujú už prostredníctvom 

vzťahovej väzby. Deti sa učia, ako sa správať voči 

sebe tým, že sledujú a modelujú správanie, aké 

majú voči nim ich najbližšie osoby. Týrané 

a zanedbávané deti zažívajú depriváciu pocitu bez-

pečia a istoty zo strany najbližších osôb, čo má 

následný dopad na zvýšenú citlivosť voči ohroze-

niu a znižuje sa u nich možnosť rozvíjania sebasú-

citu. Viaceré výskumy potvrdili, že dospelí, ktorí 

v detstve zažili násilie či zanedbávanie, majú nízku 

schopnosť súcitu voči sebe.  

Zistenia prehľadovej štúdie 

Spomínaná štúdia je prvou meta-analýzou už exis-

tujúcich dát v danej oblasti, jej autori a autorky sa 

pozreli na výsledky 20 výskumných štúdií (z celko-

vého počtu 1461) v anglickom a čínskom jazyku, 

ktoré sa zaoberali práve súcitom u detí či dospe-

lých, ktorí zažili týranie a zanedbávanie. Štúdie boli 

vydané v rokoch 2011 – 2021, pričom najviac 

z nich publikovali v rokoch 2019 a 2020. Celkový 

počet respondentov a respondentiek bol 6877 

a ich priemerný vek sa pohyboval od 10 do 46 ro-

kov. Jednotlivé štúdie použili na meranie sebasú-

citu originálnu alebo skrátenú verziu škály SCS 

(Self-Compassion Scale). Na meranie týrania 

a zanedbávania využili viaceré nástroje, pričom 

najčastejším z nich bola originálna alebo skrátená 

verzia škály CTQ (Childhood Trauma Questionnai-

re). Medzi najdôležitejšie zistenia prehľadovej štú-

die patrí, že nielen celková úroveň týrania dieťaťa 

súvisí s nižšou úrovňou sebasúcitu, súvisia s ňou aj 

jednotlivé formy, ako napríklad násilie či zanedbá-

vanie, čo podporuje aj už spomínaný argument 

teórie pripútania (sebasúcit sa formuje už v skorej 

vzťahovej väzbe). To znamená, že týrané 

a zanedbávané deti majú tendenciu správať sa 

voči sebe spôsobom, akým sa voči nim správali 

najbližšie osoby, a s veľkou pravdepodobnosťou 

v náročných situáciách nebudú pristupovať k sebe 

láskavo. Osoby, ktoré v detstve zažívali týranie ako 

jednu z prvých ubližujúcich skúseností, pravdepo-

dobne budú mať v dospelosti problémy so sebapo-

nímaním a schopnosťou sebasúcitného správania. 

Pre tieto osoby je náročné byť voči sebe láskavými  

a vnímať negatívne zážitky v širšom kontexte, čo 

môže byť v dlhodobom kontexte, v rámci ich vývi-

nu a dospievania nezdravé. Následne, ako sme už 

aj spomínali, nízka schopnosť sebasúcitu vedie 

k psychickej nepohode a možným psychopatolo-

gickým prejavom. Emočné násilie a zanedbávanie, 

v porovnaní s fyzickým násilím a zanedbávaním, či 

sexuálnym obťažovaním, preukázateľne negatív-

nejšie ovplyvňuje schopnosti sebasúcitu. Teda ne-

schopnosť sebasúcitného správania je viac prepo-

jená s emočnou formou násilia a zanedbávania, 

než s inými formami týrania. Psychická forma nási-

lia, do ktorej patrí aj emočné násilie 

a zanedbávanie, spôsobuje dieťaťu ublíženie práve 

na emočnej úrovni, poškodzuje formovanie jeho 

sebahodnoty, a svoj sebaobraz má negatívne kon-

štruovaný. Neustála kritika, pohŕdanie, odmietanie 

a zanedbávanie dieťaťa zo strany najbližších osôb 

podnecuje v samotnom dieťati skôr sebazaprenie 

než sebalásku a ľudskosť. Negatívne dopady fyzic-

kého zanedbávania a sexuálneho zneužívania majú 

tendenciu objaviť sa v neskoršom veku dieťaťa, 

v jeho dospievaní či dospelosti, nakoľ-

ko zanedbávanie dieťaťa nie je často jasne viditeľ-

né, a viac kultúrnej stigmy vzhľadom na sexuálne 

zneužívanie môžu zažívať práve staršie deti. 

A čo ďalej?  

Autori a autorky práce zdôrazňujú, že psychické 

týranie dieťaťa má negatívne dopady na jeho lás-

kavosť voči sebe, všeobecnú ľudskosť a všímavosť, 

čo sú aj prejavy sebasúcitného správania. Apelujú 

na systém ochrany detí, aby čím skôr a čo najefek-

tívnejšie začal s prevenciou, aby sa vytvorili a v čo 

najskoršom veku implementovali programy so za-

meraním  na  kultiváciu sebasúcitu u detí, ktoré za- 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/15248380211043825?journalCode=tvaa
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žili alebo zažívajú neadekvátne zaobchádzanie. 

Odporúčajú aj longitudinálny výskum vzťahu, vý-

voja a možnej  efektivity kultivácie sebasúcitu u 

detí a dospelých s CAN syndrómom.  

Ako sme aj v minulom príspevku spomínali, kon-

cept sebasúcitu sa ukazuje ako vysoko efektívny 

nástroj v rámci práce s duševnými ťažkosťami, 

traumatickými zážitkami a celkovo zvládaním ná-

ročných situácií v živote.  

Do týchto oblastí s určitosťou patrí práve neadek-

vátne zaobchádzanie s deťmi, nielen zo strany naj-

bližších osôb či rodiny. Preto je implementácia se-

basúcitu do výchovy, vzdelávania a starostlivosti 

o dieťa skutočne potrebná. Aj preto si 

v budúcnosti priblížime spôsoby, ako rozvíjať 

a kultivovať u detí práve sebasúcit.  

Literatúra je v prípade záujmu dostupná u autorky.  

Čo by nemalo ujsť vašej pozornosti... 

Prihláste sa na konferenciu 

DIEŤA V OHROZENÍ 2021 

(formou odborných kolokvií) 

na tému „Ohrozenie             

duševného zdravia dieťaťa 

v súčasnosti?” 

 
Termín konferencie je 10.12.2021, zažiť ju môže-

te osobne v Bratislave. Konferencia bude realizo-

vaná formou odborného kolokvia s obmedzenou 

kapacitou. Po konferencii bude nasledovať gala-

večer s oceňovaním Osobnosti poradenstva. Ko-

lokvium poskytne priestor na prezentáciu výsku-

mov dopadov opatrení COVID 19 u detí 

a mládeže, no vytvorí i možnosti na diskusiu o 

optimálnej a efektívnej odbornej pomoci pora-

denského systému, ako prevencie pred rozvojom 

závažnejších problémov a porúch.     

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: TU 

Na aké témy sa môžete tešiť? 

Aké sú problémy starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku? 

I. Odborné služby pre deti    

a mládež pred pandémiou - 

starostlivosť o duševné    

zdravie 

Počúvame zistenia             

odborníkov na duševné 

zdravie dostatočne? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8qkAIdliiWtiz7b8RvxdgMKJYXm04Ia_KJfNdOL1y7MPEg/viewform
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Poskytovanie odborných služieb v oblasti duševného zdravia bolo výzvou aj pred pandémiou. Celonárodné    

výskumy a prieskumy ukázali, kde sú oblasti, ktorým je sa potrebné venovať. V prvej sekcii sa o to pokúsia autori 

štúdii školských a národných prieskumov a pozrieme sa aj analytický pohľad na činnosť CPPPaP. 

II. Psychologické zistenia         

dopadov opatrení COVID 19 

Venovali sme sa dostatočne 

deťom a mládeži s úzkosťami  

aj pred pandémiou? 

Jednou zo súčastí vyrovnávania sa s dôsledkami dopadov opatrení proti COVID 19 je potreba poznať najmä ob-

lasti duševného zdravia a zmonitorovanie well-beingu celej mladej populácie. Na to slúžili prieskumy a výskumy 

(najčastejšie online zbierané dáta). Výsledky týchto prieskumov a výskumov priamo pomenovávali problémy 

najmä najzraniteľnejších cieľových skupín, ale aj oblastí, na ktoré sa bolo potrebné zamerať v konkrétnej 

(zmenenej) odbornej činnosti. 

III. Najväčšie výzvy odborných 

zamestnancov v školách         

a v školských zariadeniach 

Ako zladiť verejné financie, 

aktuálnu zameranosť           

odborníkov a potreby detí      

a mládeže? 

Máme dostatok štúdií, ale menej odvahy na zmeny? Je jednoduché zmeniť zameranie odbornej činnosti v jed-

nom zariadení, alebo v celom systéme? Je potrebné diferencovať prevenciu -  intervenciu a liečbu? 
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IV. Poskytovanie odbornej   

činnosti včas - ako prevencia 

v oblasti ochrany duševného 

zdravia 

Systémový koncept             

starostlivosti o duševné zdravie 

detí a mládeže v školách 

Národný program duševného zdravia je národným rámcom priorít a opatrení štátu v oblasti zabezpečovania well

-beingu. Sú pre jeho implementáciu potrebné malé detailné kroky, alebo len synergia rezortných konceptov a 

stratégií? Rada vlády pre duševné zdravie ponúka okrúhly stôl pre odborníkov z rôznych rezortov, ako priestor 

na vzájomnú prepojenosť. Aké sú výzvy jeho napĺňaní pre dotknuté rezorty?  

V. Školský podporný tím -     

inklúzia – multidisciplinarita 

 

Zmena foriem poskytovania odbornej starostlivosti v školstve je sľubným krokom na koncepčnejšiu poradenskú 

starostlivosť v školstve. Sú učitelia a odborníci v školách ochotní pracovať inak? Vzdelávania motivovaných ľudí v 

témach školského podporného tímu, inkluzívneho a multidisciplinárneho prístupu sú pre nás dôkazom, že áno. 

Ako preniesť túto motiváciu ďalej (na viac škôl a poradenských zariadení) a vyššie (do riaditeľne a zborovne)? 
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VI. Varia 

Príspevky prevedú účastníkov formou prezentácie alebo posterov zisteniami z výskumných úloh VÚDPaP, ktoré 

tvoria poznatkový podklad pre následné metodické usmerňovanie odborných činností, tvorbu expertíz v danej 

oblasti a samozrejme aj vedecké a odborné rámce pre a z výstupov národných projektov.  

Máte kolegu alebo kolegyňu, ktorí si podľa Vás za svoje pracovné nasadenie zaslúžia ocenenie? 

Nominujte v tomto formulári výnimočné osobnosti pracujúce v systéme výchovného poraden-

stva a prevencie. Možnosť nominovať svoju Osobnosť poradenstva máte do 3.11.! 

Predlžujeme deadline      

na nominácie                     

Osobnosť poradenstva  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc68NCuje9rf3V30p_8ehUjKomwSSfTJM4mWGnX1JGm5qZlUw/viewform?fbclid=IwAR3oSChUueVypeZhYddZWRVt9omOCE5G3HhosRY4pdaSWCbmXb5Q46wRf8s
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Nominujte poradenské zariadenia na 

špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP 

za výnimočný prínos a významné akti-

vity počas obdobia pandémie COVID-

19. Nominovať môžete štátne aj súk-

romné CPPPaP aj CŠPP do 20.11.2021 

na TOMTO ODKAZE.  

Nominácia na špeciálne 

ocenenie: Výnimočný     

prínos poradenského       

zariadenia v období       

pandémie 

Využite poslednú možnosť     

prihlásiť sa na medzinárodnú 

študentskú online konferenciu - 

3xKaM 

Ostávajú posledné dni na prihlásenie sa na medzi-

národnú študentskú online konferenciu 3xKaM! 

Zverejnili sme kompletný program tém, hostí 

a hostiek, na ktoré sa môžete tešiť, pozrite si ho 

TU.  

 

Prihláste sa a dajte vedieť o prihlasovaní študen-

tom, odkaz na formulár nájdete TU. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGlOkdi7_f5iPg4IeaxEJVbLgce8S7IlW2fqwacIY-zrM0tA/viewform
https://vudpap.sk/3xkam/3xkam-2021/
https://vudpap.sk/3xkam/3xkam-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBne6NsXQyV3AlFlGXeR1V2hxkQd6Pg_J_OZ_L166X6xnGCQ/viewform
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Informácie 

k transformácii                     

poradenského                      

systému 

Od kvantity ku kvalite  - ako súvisí nahadzovanie dát 

do EvuPP s novou filozofiou financovania? 

 

Jedným z cieľov transformácie systému poradenstva 

a prevencie je posunúť filozofiu aj prax financovania 

zariadení od „orientácie na kvantitu“ k „orientácii na 

kvalitu“. Zmenou financovania MŠVVaŠ SR zároveň 

reflektuje na spätnú väzbu zariadení v systéme pora-

denstva a prevencie (ďalej len „zariadenia“) o ich aktu-

álnom podhodnotení a nejednotnom systéme financo-

vania.  

 

Od septembra 2021 do konca augusta 2022 zazname-

návajú štátne aj neštátne zariadenia čas strávený jed-

notlivými odbornými činnosťami v systéme EvuPP. Via-

cerí riaditelia a riaditeľky sa pýtajú, či samotný zber dát 

vedie k okamžitej zmene financovania. Nie je tomu tak. 

Získané dáta budú predmetom diskusií v expertných 

skupinách, v ktorých budú zastúpení predstavitelia 

štátnych aj súkromných zariadení. Následné kroky pri-

blížila pani Sládečková, Generálna riaditeľka sekcie fi-

nancovania regionálneho školstva. „Nasledujúci rok 

2022 nedochádza k žiadnej legislatívnej zmene finan-

covania štátnych, ani neštátnych zariadení.  V prípade 

prijatia a podpisu novely zákona 245  bude v roku 

2023 systém financovania naďalej rovnaký (štátne 

poradne budú financované zo ŠR a neštátne poradne 

z DPFO) a  budú vykonané len drobné úpravy (v prípa- 

 de financovania štátnych poradní bude potrebné 

upraviť NV 630 a v prípade neštátnych poradní NV 

668). Podstatou úprav bude zmena CPPPaP, CŠPP na 

CPP (reflektujúca prípadné spájania zariadení). V prie-

behu dvoch rokov bude prebiehať nastavenie nového 

systému financovania, ktoré vojde do platnosti od 

1.1.2024. K nastaveniu nového systému financovania sa 

v marci 2022 uskutoční zisťovanie typov zariadení, ktoré 

v zmysle novely zákona 245/2008 vzniknú od 1.1.2023. 

Následne sa budú analyzovať dáta,  nastavovať a testo-

vať nové kritériá a parametre financovania. Kritériá bu-

dú nastavované na základe dát získaných prostredníc-

tvom systému EvuPP, preto je dôležité, aby boli údaje 

doňho zadané korektne.“ 

V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime, ako aktuálna 

práca s EVUPP súvisí s novou filozofiou financovania. 

Zaznamenávanie  času stráveného konkrétnou odbor-

nou činnosťou (so zohľadnením špecializácie a nároč-

nosti jej výkonu) je prvým krokom nastavovania nové-

ho systému financovania. Zabezpečuje, že následné 

diskusie k financovaniu v expertných skupinách budú 

v maximálnej možnej miere reflektovať realitu práce 

zariadení. Zberom dát vznikne vôbec prvý prehľad o 

náročnosti odbornej starostlivosti o klienta. Zachyte-

nie časových údajov o jednotlivých činnostiach napo-

máha vyjasniť a nastaviť finančné nároky vo vzťahu k 

ľudským zdrojom a ich náročnosti na odborné zabez-

pečenie. Zároveň  sa získa realistický pohľad  na mieru  
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podhodnotenia, ktorú teraz nie je možné definovať, 

keďže k nej chýbajú nevyhnutné dáta.  

Pre pochopenie účelu zberu dát je kľúčové rozumieť, 

že:  

 

 Získavané údaje mapujú celkový čas trvania jednotli-

vých úkonov (bez ohľadu na to, či časť úkonu prebeh-

la napr. ráno a časť popoludní), tzn. výsledkom ma-

povania bude prehľad reálnej časovej náročnosti 

odborných činností (priamej s klientom, alebo ne-

priamej), so všetkými jej obsahovými 

a administratívnymi náležitosťami.  

 Vyhodnocovaná bude časová náročnosť jednotli-

vých odborných činností  (so zohľadnením špeciali-

zácie a náročnosti ich výkonu) – nie množstvo vyko-

naných odborných činností  za deň. Dáta tak poskyt-

nú odpoveď na otázku: ako potrebujeme navýšiť fi-

nancie na ľudské kapacity? Koľko človeko-hodín ide-

álne potrebujeme na zabezpečenie potrebných od-

borných činností pre klienta?  

 Pri vyhodnocovaní časových dát z celého Slovenska 

a zo všetkých typov zariadení bude sledovaný me-

dián, nie priemer času stráveného na odbornej čin-

nosti. Znamená to, že budeme mať obraz aj 

o prípadných výrazných rozdieloch – medzi región-

mi, typmi zariadení a pod.  

 Po ukončení zberu dát bude ďalším krokom nastavo-

vania nového systému financovania práca 

v expertných skupinách: Prehľad získaných dát  -  me-  

  diánov pre jednotlivé odborné činnosti, aj prípad-

ných výrazných rozptylov a ich dôvodov, či vplyvu 

pandemickej situácie na výsledné dáta  bude po sep-

tembri 2022 predmetom diskusie v expertných sku-

pinách za účasti zástupcov štátnych aj neštátnych 

zariadení poradenstva a prevencie.  

Rozumieme, že mapovanie údajov o činnostiach môže 

vyvolávať dojem, že dôjde k tlaku na maximalizáciu 

množstva činností - kvantitu. Ako približujú body vyš-

šie, toto nie je cieľom a zámerom zberu dát. Ak zber 

dát povedie k nereálnemu obrazu o časovej náročnosti 

jednotlivých odborných činnosti, nový systém financo-

vania bude taktiež skreslený a nepodporí kvalitu 

a lepšie podmienky práce zariadení.  

 

Pre úspešné naplnenie novej filozofie systému finan-

covania je preto nevyhnutné, aby údaje zadané do 

EVUPP boli korektné a vytvorili v maximálnej možnej 

miere realistický obraz o časovej náročnosti odbor-

ných činností.  

 

Online stretnutie k transformácii poradenského systé-

mu pre riaditeľov a riaditeľky štátnych zariadení v sys-

téme poradenstva a prevencie sa uskutoční 5.11.2021 

o 9:00. Tešíme sa na Vás. 

Bol tento článok pre Vás nápomocný? Máte ďalšie 

otázky? Dajte nám, prosím, vedieť na refor-

ma.centier@minedu.sk.  

https://vudpap.sk/online-stretnutie-k-transformacii-poradenskeho-systemu-5-11-2021/?fbclid=IwAR1ArzsBl71LjjCIK9fMqok_AMn4v_HvtLWRyS0vCgaTNB1AgNQjXTA25gA
https://vudpap.sk/online-stretnutie-k-transformacii-poradenskeho-systemu-5-11-2021/?fbclid=IwAR1ArzsBl71LjjCIK9fMqok_AMn4v_HvtLWRyS0vCgaTNB1AgNQjXTA25gA
mailto:reforma.centier@minedu.sk
mailto:reforma.centier@minedu.sk


Aké novinky prináša                             

národný projekt „ŠTANDARDY“?  
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Tvorba štandardov 

V októbri sme absolvovali online 

expertné skupiny zamerané na fina-

lizovanie intervenčných obsahových 

štandardov, ktoré sa venujú oblasti 

poskytovania odbornej starostlivosti 

deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, oblasti intervencií posky-

tovaných nadaným deťom a deťom s 

diagnostikovanými poruchami autis-

tického spektra. Venovali sme sa aj 

základnému zarámcovaniu procesu 

zverejnenia obsahových štandardov 

a téme ich overovania v praxi. 

Čoskoro zverejníme viac informácií 

na túto tému. 

Obsahové diagnostické štandardy prešli autorským, hodnotiteľským kolektívom a majú vypracovaný recenzentský 

posudok. Aktuálne pripravujeme formu a harmonogram ich zverejnenia. Stále však ide o pracovné verzie, ktoré 

budú prechádzať revíziou priamo v rukách odborníkov, na základe vykonávania odbornej činnosti podľa proces-

ných a obsahových štandardov.  

Účastníci vzdelávania v sociálno-

psychologickom výcviku absolvovali 

modul č. 4, ktorý sa venoval téme 

líderstva a práce so skupinou v rôz-

nych formách a modul č. 5 s témou 

inakosti, v ktorom si prostredníc-

tvom virtuálnej reality vyskúšali na-

chvíľu „obuť topánky“  človeka z  mi- 

Vzdelávanie Multidis-

ciplinárna spolupráca 

v systéme výchovného 

poradenstva 

a prevencie: sociálno-

psychologický výcvik  

Vzdelávanie v kariérovom poradenstve a kariérovej výchove  

Vo vzdelávaní v kariérovom poradenstve a kariérovej výchove pre CPPPaP končí modulové vzdelávanie a skupiny 

prechádzajú na niekoľkomesačný mentoringový program. Zároveň sme sa zúčastnili ceny Národnej ceny kariérové-

ho poradenstva, ktorú organizuje medzinárodná sieť Euroguidance. Hoci sme tentoraz nevyhrali, teší nás, že víťaz-

kou sa stala absolventka nášho vzdelávacieho programu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom pora-

denstve v školách.  

nority alebo znevýhodnenia. Rôzne role si vyskúšali aj v LARP - hre, kde fungovali ako postavy s predurčenými 

osudmi.  

https://www.euroguidance.sk/nckp/ocenenia-2021/
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Podpora implementácie 

štandardov 

Do pilotného overovania nástro-

ja Sprievodca samohodnotením 

sa zapojilo už viac ako 30 subjek-

tov systému poradenstva a pre-

vencie. Odborníci, ktorí sa do 

overovania nástroja zapojili, boli 

ochotní svoje skúsenosti s nami 

zdieľať a my vám preto niekoľko 

ich reakcií prinášame. 

Koordinátorka činnosti z CŠPP z Prešovského kraja: ,,Ide po prvýkrát o ucelený prehľad činnosti, 

má to svoj rámec a štruktúru.“ 

Riaditeľ CPPPaP z Banskobystrického kraja: ,,Cesta k cieľu (t.j. k naplneniu procesných, obsaho-

vých a výkonových štandardov) začína poznaním, ako na tom sme ako organizácia tu a teraz  (t.j. 

samohodnotením organizácie)  vo vzťahu k štandardom. Napriek tomu, že samohodnotenie je 

náročný proces, v konečnom dôsledku šetrí čas a zdroje.“  

Riaditeľka z CŠPP Trenčianskeho kraja: ,,Ide o prepracovaný nástroj, ktorý podnecuje k zamysle-

niu sa nad zabehnutými postupmi, a tým otvára dvere ich zlepšeniu, novým nápadom a napredo-

vaniu.“ 

Ak by ste si aj vy chceli prejsť samohodnotením Vášho subjektu, zoznámiť sa tak lepšie s 

procesnými štandardmi a posunúť sa vpred, nástroj si môžete stiahnuť na našom webe. 

https://vudpap.sk/institut-inovacii/autoevalvacne-nastroje/
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Novinky              

z národného projektu 

„USMERŇOVAŤ PRE PRAX“ 
Ukončenie prvého kola inovačného vzdelávania     

Koordinátor Školských podporných tímov 

Na konci septembra sme zrealizovali záverečné prezentácie s účastníkmi vzdelávania. Úspešné ukončenie 

inovačného vzdelávania má za sebou 81 účastníkov z celého Slovenska, ktorým týmto blahoželáme! Spätná 

väzba na priebeh vzdelávania bola veľmi pozitívna, účastníci ocenili jednotlivé vzdelávacie bloky, prínosné 

pre ich ďalšiu prax. Účastníci hodnotili prístup, výber lektorov a ich komunikáciu s účastníkmi, ako 

aj  komunikáciu s organizátormi vzdelávania na úrovni odpovedí: spokojní a úplne spokojní v rozmedzí od 

92,6% do 98,8%. Formu, priebeh, obsah a metódy použité pri vzdelávaní ako aj  časovú dotáciu, materiálovo-

technické zabezpečenie, či frekvenciu vzdelávania hodnotili účastníci na úrovni: spokojní a úplne spokojní 

v rozmedzí 79% až 96,3%. 15.10. 2021 bolo zároveň uzatvorené prihlasovanie do ďalšieho kola vzdelávania, 

o prípadnom treťom kole vás budeme včas informovať. 
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Pozrite si zostrih z nášho webinára 

Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov 

V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skú-

maním školského prostredia obracia pozornosť 

odborníkov na školské sebapoňatie a sebahod-

notenie žiakov. Čím majú žiaci väčšiu dôveru vo 

vlastné schopnosti, tým majú vyššiu tendenciu 

pracovať na úlohách s väčším úsilím a dané úlohy 

dokončiť. Výkon žiaka v škole je teda ovplyvňo-

vaný nielen jeho schopnosťami, ale aj tým, ako si 

tieto vlastné schopnosti sám uvedomuje. Žiaci s 

pozitívnejším sebahodnotením majú často vyššiu 

motiváciu k práci, silnejšiu potrebu uspieť, a tiež 

vyššiu  vieru  vo  svoje schopnosti zvládnuť učivo,   

v dôsledku čoho dosahujú lepšie výsledky v škole. Ak ste sa webinára nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť TU. 

Zostrihy z webinárov, ktoré pre vás pripravujeme 

Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním? 

Cieľom webinára je poskytnúť sumárne informá-

cie o tom, čo je rizikové správanie žiakov v škole, 

ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a čo s 

ním v prostredí školy môžeme ako odborní za-

mestnanci robiť. Po 6 týždňoch pre všetkých 

účastníkov webináru zrealizujeme kazuistický 

webinár (uzavretú skupinu), ktorého cieľom bu-

de zdieľanie informácií, ako preniesli do svojej 

praxe poznatky z webináru. Podmienkou získa-

nia osvedčenia o účasti na vzdelávaní je účasť na 

obidvoch častiach webináru. 

https://vudpap.sk/webinar-61-skolske-sebaponatie-a-zakladne-sebahodnotenie-ziakov/?fbclid=IwAR1HZf7EIKTmPHgRG9EUNrr4eapdxdV9uyadcu179IlekjaQiO5oKN3ZuYc
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Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky 

Webinár je určený (nielen) školským špeciál-

nym pedagógom. V závislosti od zloženia 

(profesie) účastníkov si zodpovieme najčastej-

šie otázky týkajúce sa práce školských špeciál-

nych pedagógov samotnej, ako aj ich pôsobe-

nia v školách a školských podporných tímoch.  

 

Motivácia k učeniu 

Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu 

žiakov v škole je potrebné zistiť, ktoré potreby 

sú v individuálnej hierarchii daného žiaka domi-

nantné. Cieľom webinára je predstaviť niekoľko 

jednoduchých nástrojov na zistenie motivácie k 

učeniu u žiakov (DMV, M-2,SRQ-academic) a 

popísať typy tried s rôzne motivovanými žiakmi. 

Zostrihy z týchto webinárov pre vás pripravujeme. Sledujte náš Facebook. 

https://www.facebook.com/vudpap/
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Webináre, ktoré pre vás pripravujeme 

Ako rozvíjame, inšpirujeme a 

podporujeme kariérovú výchovu 

a poradenstvo v školách,        

druhá časť - SWOT 

Kedy? 4.11.2021  

Lektori: Ing. Katarína Knežová, interná lektorka, PaedDr. Ján Kvak, interný expert 

Anotácia: Ponúkneme Vám „ochutnávku“ z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a pora-

denstve v školách. V krátkosti si povieme o tom, prečo by ste sa mali tréningu zúčastniť a zažiť ho celý a aké no-

vinky a zmeny sme pre Vás pripravili. Väčšinu našich vzdelávacích aktivít realizujeme prostredníctvom zážitko-

vých metód a kolaboratívneho učenia. Takto na vlastnej koži zažité situácie môžete následne aplikovať priamo do 

Vašej praxe a života. Vo webinári sa zameriame na jednu z dištančných úloh z nášho vzdelávania, a to SWOT ana-

lýzu. Cieľom tejto aktivity je získanie realistického pohľadu na seba a svoj cieľ. Aktivita pomáha pri zhodnotení 

vlastných schopností a zručností, ktoré môžete ďalej rozvíjať. 

Určené pre: Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský 

špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (v podkate-

góriách: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy). 

Prihlásiť sa môžete TU. 

 

Kedy? 23.11.2021 

Lektorky: Mgr. Ivana Fraňová (IE A1b), Mgr. Dáša Štefancová Gregorová (IE A2a), Mgr. Mária Palenčárová        

(IE A1b) z NP Štandardy 

Anotácia: Cieľovou skupinou sú učitelia a začínajúci odborní zamestnanci. Webinár bude obsahovať informácie 

o tom, aký dopad na náš organizmus má prežívanie úzkosti, čo deti s úzkosťou stabilizuje a čo ich naopak ruší, od-

porúčania pri práci s deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese a zážitkové aktivity súvisiace s témou.  

Určené pre: PZ/OZ v MŠ a ZŠ. 

Informáciu o možnosti prihlasovania zverejníme čoskoro na našom Facebooku, sledujte nás. 

Úzkostné deti                     

v edukačnom procese 

https://docs.google.com/forms/d/1pQqJAKXt-JOESZOVDxDPjqOtQxD5Sf68oF80TOD4JBg/viewform?fbclid=IwAR35GrQiSCoq2i0tMGReqG6t82fSJJdLC9b_XTLbvNUUJAnROnYHHc7Bq34&edit_requested=true
https://www.facebook.com/vudpap/
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Nahlas o deťoch“ 

november 2021 

Klamete svojim deťom alebo deti klamú vám? 

 „Nedávno som riešila úzkosti dieťaťa, ktorého obaja 

rodičia sú zdravotníci. Hoci sa doma snažia o COVIDE 

nehovoriť, dieťa má také nočné desy, že ho v noci nie je 

možné zobudiť. Raz susedia volali k rodine políciu, pre-

tože dieťa tak kričalo, že si mysleli, že ho rodičia týra-

jú,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie Judita Malík. Čo robiť, 

ak sa u dieťaťa prejavia úzkosti? Vypočujte si ďalší diel 

podcastu Nahlas o deťoch. 

Poznáme to takmer všetci - malé rodičovské milo-

srdné lži. Aký však majú vplyv na náš vzťah s dieťa-

ťom? Ako dieťaťu povedať o Ježiškovi, alebo o tom, 

že nám niekto blízky zomrel? A čo robiť, ak začne 

dieťa klamať nám? Vypočujte si náš podcast. 

Ako si poradiť s detskými úzkosťami? 

Kedy a ako začať so záujmovými krúžkami? 

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také popu-

lárne a ako im môžeme rozumieť my - rodičia? Počúvaj-

te náš podcast Nahlas o deťoch.  

Baby cvičenie, baby plávanie, baby balance… na 

krúžky chodia už trojmesačné deti. Je to v poriadku? 

Kedy je dieťa pripravené ísť na krúžok samé, bez 

rodiča? Počúvajte v našom podcaste. 

Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? 

https://vudpap.sk/ako-si-poradit-s-detskymi-uzkostami/?fbclid=IwAR2sqNKKbgUM_IMRYeIvZi-tZwME1CoCrPb_bRw4f0l8vty48UuBLDXQHgQ
https://vudpap.sk/klamete-svojim-detom-alebo-deti-klamu-vam/?fbclid=IwAR1XqI-5tS1nSoadzHLrvOKfkEd3X5Vbm_6Q-eJHQV5gQjmdplnrRAeTKjg
https://vudpap.sk/ako-nestratit-dieta-na-socialnej-sieti/?fbclid=IwAR1Ew5VUUXHeshit3QcuMiWilREsuhlssn4BTpxVJVr3seotCFDftSU2a-k
https://vudpap.sk/kedy-a-ako-zacat-so-zaujmovymi-kruzkami/?fbclid=IwAR1XqI-5tS1nSoadzHLrvOKfkEd3X5Vbm_6Q-eJHQV5gQjmdplnrRAeTKjg
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Odborne na slovíčko“ 

november 2021 

Teambuilding ako nástroj upevňovania               

kolektívu 

Témou podcastu je multidisciplinárny prístup školského 

podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. 

V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie 

súvislosti fungovania školského podporného tímu v 

škole, na to, ako môže vyzerať spolupráca školského 

podporného tímu a učiteľa, či na to, aké sú základné 

princípy fungovania školského podporného tímu v ško-

le. Na tieto a ďalšie otázky nám odpovede prináša-

jú Zuzana Krnáčová a Barbora Ugorová. Ďalšie odborné 

materiály, podcasty a webináre k téme školských pod-

porných tímov a multidisciplinarity, nájdete TU.  

Témou podcastu je Teambuilding ako nástroj upev-

ňovania kolektívu. Budeme hovoriť o  tom, ako pro-

stredníctvom neho podporovať vytváranie podporu-

júcej atmosféry v školskom kolektíve, či v novovznik-

nutej triede a aké benefity a výzvy využívanie tohto 

prístupu prináša pre odborných, ale i pedagogických 

zamestnancov, či samotnú školu. O tejto téme nám 

porozprávala Michaela Bubelíniová, ktorá pracuje vo 

VÚPDaP v rámci NP Štandardy. Tiež sa venuje lektor-

stvu, koučingu, mentoringu, facilitácii, ako i konzul-

tanskej činnosti v oblasti ľudských zdrojov. 

Multidisciplinárny prístup školského              

podporného tímu 

Kruhy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese 

V podcaste sa budeme rozprávať 

o možnostiach využívania kruhov vo vý-

chovno-vzdelávacom procese. Dozvieme 

sa, ako môže byť tento nástroj pre žia-

kov, ako i pre odborných a pedagogic-

kých zamestnancov v škole obohacujúci. 

Našej hostky sa pýtame aj na riziká spo-

jené s rozhodnutím začať praktizovať 

kruhy v triedach, či plošne v škole. O 

tejto téme nám porozpráva Eva Kúdelo-

vá, učiteľka v základnej škole. Vo svojej 

každodennej praxi sa špecializuje najmä 

na dlhodobú prácu s triednym kolektí-

vom  a  už  niekoľko  rokov sa  intenzívne  

venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sús-

tredení a medzigeneračného učenia. 

https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-skolskeho-podporneho-timu/?fbclid=IwAR3vtgOzNMCLJ2NvkHEFBU1a23eAauI27SZYW75uwtnb17sVbzKHPWbSgF8
https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/
https://vudpap.sk/odborne-na-slovicko-teambuilding-ako-nastroj-upevnovania-kolektivu/?fbclid=IwAR0zf8Hzk1mq4sRFiuy04nvLk2dQGqgNfdj1-XxlroxzWuvqXS1ueWuO4nE
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/podcast-kruhy-a-ich-vyuzitie-vo-vychovno-vzdelavacom-procese/?fbclid=IwAR1KWhMq8n88eMzv8WkF0s0oa1v7kLn1e2UEaUMu5UwznSE8qx3Tbjp_T74
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Škola ako komunita 

V podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita. Komunita v školskom prostredí, ako priestor pre 

tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Téma školskej komunity sa javí 

ako presahujúca hranice školského prostredia a jej korene sa dotýkajú tém celospoločenského fungovania. 

Téma školskej komunity má svoje miesto aj v rámci možností rozvoja zručností potrebných pre 21. storočie, 

napríklad najmä v oblasti čoraz aktuálnejšej témy klimatických zmien či budovania vzťahov. Hĺbka témy v sebe 

odráža princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu. O tom, ako môžeme pojmu komunity rozumieť, aké sú 

teoretické rámce chápania komunity, či o tom, akým konkrétnym spôsobom môžu k tvorbe školskej komunity 

prispievať odborní a pedagogickí zamestnanci, nám prišiel porozprávať Róbert Jankovich. Témou komunít sa 

na Slovensku aj v zahraničí zaoberá vyše dvadsať rokov a pri rozprávaní o téme Škola ako komunita vychádza 

zo svojej profesie učiteľa v komunitnej škole, ako i zo svojho teoreticko-empirického poznania tejto témy. 

https://vudpap.sk/skola-ako-komunita/?fbclid=IwAR2S1w6yJqXiRP27E4WtPcrROY9a_CKUZCRIQ0aTZkiv7gzCCvxNt2jQgEU
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Zaujalo nás... 

november 2021 

Využili ste už nejaký 

príbeh z Online živej 

knižnice? 

Organizácia Eduma hľadá 150 pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí majú záujem využívať Onli-

ne živú knižnicu a podeliť sa s inými učiteľmi o príklady využitia Online živej knižnice a príbehov vo výchove 

a vyučovaní v škole. Aj Vami spracovaný príklad môže byť súčasťou zbierky a pomôže motivovať ostatných 

využívať nadčasové a inovatívne techniky. Ako poďakovanie za príklady dobrej praxe získate prístup k por-

tálu onlinezivakniznica.sk pre jednotlivca na 6 mesiacov zdarma. V prípade záujmu kliknite SEM. 

Ukážte svetu vzdelávací 

program vašej školy 

ŠPÚ má záujem vytvoriť zbierku školských vzdelávacích programov, ktorá bude slúžiť: ako inšpirácia pre školy, 

ktoré by sa chceli začať zamýšľať nad iným prístupom k tvorbe ŠkVP, ako prvá pomoc pre školy (existujúce aj 

vznikajúce), ktoré potrebujú zosúladiť svoj ŠkVP so ŠVP a tiež ako príklad dobrej praxe. Viac informácií nájdete 

TU. 

https://www.google.com/url?q=http://onlinezivakniznica.sk&sa=D&source=editors&ust=1635604730435000&usg=AOvVaw172maO1YyJc20RZ26u9tPJ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebOT4tbWjWIy5-ctj3R7csqRlFKXUPx4fkTfxXTlORBkP2FQ/viewform
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyzva-skoly-zasielanie-vzorovych-vzdelavacich-programov.html?fbclid=IwAR3sHBgPvMRbQOPGAmry4AU_btC8XlGll5DHb3nMgpKWetvNgGzvMOT93nI
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyzva-skoly-zasielanie-vzorovych-vzdelavacich-programov.html?fbclid=IwAR3sHBgPvMRbQOPGAmry4AU_btC8XlGll5DHb3nMgpKWetvNgGzvMOT93nI
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Knižné novinky 

 

Inklúzia - pestré aktivity pre deti  

Autori: Lucia Capáková a kol. 

Raabe, 2021 
 

Publikácia obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonových, obsahových štan-

dardov, evaluačných otázok), zamerané na rozvoj a podporu žiadaných zručností a schopností detí 

vyžadujúcich zvýšenú pozornosť v materskej škole a tiež praktické pracovné listy. Prináša edukačné 

materiály na zdokonaľovanie motoriky, komunikácie, správania, pozornosti, zmyslového vnímania, 

sociálnych zručností, adaptácie, orientácie v priestore a čase, pripravenosti na školu a na rozvoj 

jedinečnosti každého dieťaťa v materskej škole. Vznikla ako pomôcka pre pedagogických zamest-

nancov a odborných zamestnancov v materskej škole, na podporu vzdelávania detí vyžadujúcich si 

zvýšenú starostlivosť. 

https://www.martinus.sk/?uItem=1026281
https://www.martinus.sk/authors/lucia-capakova


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. 

november 2021 

Schématerapia ako psychoterapeutická metóda vychádza z kognitívno-behaviorálnej terapie, do 

ktorej sa prelínali prvky gestalt terapie a dynamickej terapie. Pracuje so špecifickými termínmi, ako 

napr. rané maladaptívne schémy (negatívne jadrové presvedčenia o sebe a okolí) či ohraničene 

opakované rodičovstvo (terapeut pristupuje ku klientovi, ktorý je v tzv. móde zraneného dieťaťa, 

ako láskavý a chápajúci rodič). Autorky predloženej publikácie modifikovali pôvodne individuálnu 

schématerapiu tak, aby bolo možné použiť ju aj pri práci v skupine. Opierajú sa o model tzv. psy-

chických módov (aktuálnych stavov mysle) a umožňujú pacientom, aby trvalo zmenili pohľad na 

seba aj na druhých. Efekt schématerapie sa preukázal najmä u jedincov s hraničnou poruchou 

osobnosti a všeobecne u tých, ktorým bežná psychoterapia obvykle nedokáže veľmi pomôcť. Prí-

stup popísaný v tejto knihe bude nepochybne inšpiráciou pre psychoterapeutov a prínosom pre 

jedincov s dlhodobými psychickými problémami. 

Schematerapie - Příručka pro terapeuta 

Autorky: Joan Farrell, Neele Reiss,                 

Ida Shaw 

Triton, 2021 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.martinus.sk/?uItem=1189019
https://www.martinus.sk/authors/joan-farrell

