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   Milí čitatelia, 

v júnovom čísle vás informujeme o realizácii rozvojového medzinárodného projektu „Budovanie inklu-

zívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečujeme prenos dobrej praxe v inklúzii na Sloven-

sku do Gruzínska. Prečítať si môžete nové číslo nášho časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti, kto-

rého témou je vojna na Ukrajine a dozviete sa i to, čo bolo odbornou náplňou programu konferencie IX. 

Olomouckých špeciálnopedagogických dní. Tím projektu „Štandardy“ zverejnil ďalších 8 odborných 

postupov, ktorých zmyslom bolo vytvoriť sériu podporných odborných dokumentov pre pedagogickú 

a odbornú prax vo forme prehľadných inšpiratívnych návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti 

vo vybraných témach. Kolegovia z národného projektu „Usmerňovať pre prax“ v máji finalizovali obsa-

hový a výkonový štandard metodickej činnosti, ktorý zjednocuje štandard metodickej podpory 

a metodického usmerňovania. Za oblasť výskumu nechýbajú odporúčania k vypĺňaniu Skríningu detí 

v predprimárnom vzdelávaní, ktorý je určený k posúdeniu vývinu detí v predprimárnom vzdelávaní a 

prostredníctvom ktorého sa sleduje rozvíjanie oblastí potrebných pre úspešné napredovanie v škole - 

kognitívna, osobnostná, emocionálna, sociálna oblasť, ako aj niektoré ukazovatele vývinu hrubej a 

jemnej motoriky. Nechýba zostrih nášho webinára, ktorý už odznel a tiež informácie o nových témach 

webinárov, ktoré pre vás pripravujeme. Nájdite si čas a zastavte sa s nami „Odborne na slovíčko“, 

vypočujte si rozhovory „Nahlas o deťoch“ na aktuálne témy a objavte knižné novinky.    

Príjemné čítanie. 
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V newsletteri nájdete tieto termíny 

Webinár s názvom „Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole“.  7. 

8. Webinár s názvom „Šikana - prevencia a intervencie z pohľadu školských podporných tímov“.  
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 Skríning detí v predprimárnom vzdelávaní                        

- odporúčania k vypĺňaniu 

Ako sme už v minulosti informovali - Skríning je urče-

ný k posúdeniu vývinu detí v predprimárnom vzdelá-

vaní. Prostredníctvom neho sa sleduje rozvíjanie ob-

lastí potrebných pre úspešné napredovanie v škole 

(kognitívna, osobnostná, emocionálna, sociálna ob-

lasť, ako aj niektoré ukazovatele vývinu hrubej a jem-

nej motoriky). Účelom je získať relevantnejšie a ob-

jektívnejšie podklady na efektívnu pomoc, aby deti 

mohli byť vzdelávané v základných školách s primera-

ným nastavením edukačných podmienok (ak sú po-

trebné). Preto je potrebná včasná diagnostika, ktorú 

by mal učiteľ vykonávať odborne a profesionálne, a 

na základe toho potom rozhodnúť o ďalšom postupe, 

aby dieťa napredovalo a zdokonaľovalo sa, aby do-

siahlo svoje osobné maximum. 

Aktuálne sme sa zúčastnili zasadnutia metodickej ra-

dy, kde sme mali príležitosť informovať zástupcov 

CPPPaP, ktorí sú v priamom kontakte 

s pedagogickými zamestnancami (ďalej len PZ) 

v materských školách,  o úskaliach PZ pri vypĺňaní 

Skríningu. 

Skríning sa spočiatku overoval v predškolskom zaria-

dení, ktoré je súčasťou VÚDPaP-u – ISKA. V rámci we-

binárov boli účastníci stručne oboznámení s touto 

metodikou, ktorá pomôže sústrediť pozornosť na de-

ti, ktoré potrebujú istú stimuláciu či podporu. Tento 

typ metódy zisťovania vývinových faktorov predškolá-

kov ich veľmi zaujal a niekoľko materských škôl hneď 

prejavilo záujem spolupracovať na jeho overovaní v 

ďalšom období, čo bol nevyhnutný predpoklad na 

získanie relevantných výsledkov a zovšeobecniteľných  

a odporúčacích poznatkov. Aktuálne prebieha tretia 

etapa zberu dát, ktorá končí v polovici júna 2022. Na-

priek tomu, že sme doposiaľ spolupracovali iba 

s materskými školami, ktoré sami prejavili záujem 

o participáciu na overení tejto metodiky, mnohé do-

tazníky neboli dostatočne vyplnené, niektoré boli vy-

plnené aj nesprávne. Radi by sme zdôraznili, že 

v našom úmysle nie je napomínať učiteľov a učiteľky. 

Na zastúpení metodickej rady, ako aj týmto krátkym 

textom, sme sa pokúsili o zvýšenie povedomia PZ 

a OZ o dôležitosti dôkladného zaznamenávania Skrí-

ningu. V konečnom dôsledku ide o pomôcku najmä 

pre PZ samotných. Pokiaľ by sa rozhodli Skríning vyu-

žívať aj začínajúci pedagógovia, pre nich môže byť 

vedenie prehľadnej evidencie ešte užitočnejšie.  

Konkrétny príklad z výskumnej praxe z overovania 

metodiky Skríningu  

Pre potreby tohto textu, uvádzame vzorový príklad 

dôkladne vyplneného Skríningu. V ukážke mala učiteľ-

ka za úlohu zhodnotiť emocionálne zručnosti 

a kompetencie dieťaťa. Učiteľky jednotlivé položky v 

uvedených oblastiach hodnotili číslicami 1-3: 

 

sep-okt jan-feb máj-jún Pozn. 

dokáže prejaviť 
svoje pocity 
a potreby 

3 3     

sústredí sa na 
činnosť (10-15 
min.) 

3 3     

sústredí sa na 
počúvanie príbe-
hu/rozprávky 

2 2     

vie ovládnuť svoje 
negatívne emócie 
(hnev) * 

2 2     

dokáže byť pokoj-
ný bez rodičov 
počas určenej 
doby (v novom 
prostredí, v MŠ) 

2 2     

je primerane  
sebavedomý ** 2 2     

* - napr. ak sa mu niečo nedovolí, nespokojnosť neprejavuje                                  
hádzaním sa na zem a pod. 

** - napr. nepresadzuje sa na úkor iných 

Príklad:  

1 (výborne) - 2 (dosť dobre) - 3 (zatiaľ nezvládnuté). 

Emocionálna oblasť: 
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Komentár, odporúčanie: 

Dieťa s oneskoreným vývinom reči, logopedickými 

vadami, komunikuje jednoslovne, nezrozumiteľne, 

zvuky. Hnev prejavuje odmietaním činnosti, plačom; 

nie vždy sa dokáže prispôsobiť zmene, ak sa mu to 

nepáči, tak nespolupracuje. 

 

* V tomto prípade učiteľka v položke „vie ovládnuť 

svoje negatívne emócie (hnev)*“ ohodnotila žiačku 

číslicou 2 – (dosť dobre). Avšak v komentári učiteľka 

uvádza, že dieťa hnev prejavuje odmietaním činnosti 

alebo plačom, čo by u niekoho mohlo evokovať skôr 

hodnotenie číslicou 3 – (skôr nezvládnuté). Učiteľka 

však situáciu, kedy sa dieťa hnevalo, nepovažovala za 

neprimerane často sa opakujúcu, alebo 

za bezdôvodnú. Správne zapísala túto špecifickú situá-

ciu do komentára. Len vďaka komentáru sa bude ve-

dieť k hodnoteniu vrátiť o tri mesiace neskôr a túto 

emocionálnu kompetenciu dieťaťa prehodnotiť. 

V neposlednom rade, v prípade zhoršenia hodnotenia 

posudzovanej položky, vie učiteľka rodičom povedať 

orientačné obdobie, kedy sa dieťa začalo prejavovať 

inak ako doposiaľ. Takýto spôsob vyplnenia je správny 

a je dôležité, aby si PZ zaznamenali akékoľvek situá-

cie, pri ktorých sa deti prejavili nejako špecificky.   

Skríning ako pomôcka aj pre CPPPaP 

Považujeme za podstatné upriamiť pozornosť na to, 

že Skríning by mali nielen pedagogickí zamestnanci, 

ale aj odborní zamestnanci CPPPaP vnímať ako po-

môcku k zlepšeniu kvality ich práce. Jednou z ideí už 

pri tvorbe projektu bolo dosiahnuť, aby sa Skríning 

stal metodikou, ktorú budú PZ a OZ využívať nielen 

pre svoju potrebu. Skríning sa súčasne má stať aj 

možnosťou pre CPPPaP podchytiť si deti, ktoré to po-

trebujú, omnoho skôr, než sa vôbec stretnú s testom 

školskej pripravenosti (ďalej TŠP). Inými slovami po-

vedané, v prípade pozorovaných ťažkostí v predpri-

márnom období je časový priestor na cielenú podpo-

ru, na rozvíjanie prípadných deficitných oblastí,  ako 

aj na rozvoj oblastí, kde dieťa vyniká. Toto by malo 

byť našou spoločnou výzvou. Prosím, pokúsme sa ta-

kýmito deťmi zaoberať skôr, než prejdú testami TŠP. 

A zároveň upozorňujeme na fakt, že nie je potrebné 

testovať deti TŠP, ktoré napríklad počas troch etáp 

Skríningu nezaostávali v žiadnej oblasti.  

V neposlednom rade odporúčame, aby CPPPaP apelo-

vali na pedagogických zamestnancov v materských 

školách, aby Skríning nielenže používali, ale aby si 

Skríning dôkladne vypĺňali počas celého školského 

roka. Uvedomujeme si, že implementácia Skríningu 

do MŠ bude zrejme pre CPPPaP znamenať úbytok 

záujmu o testy TŠP detí v predškolskom veku, čo vní-

mame ako pozitívum. Očakávame, že metóda skrínin-

gu perspektívne pomôže odbremeniť poradenské za-

riadenia od nárazového testovania veľkého počtu detí 

v súvislosti so školskou pripravenosťou. Túto skutoč-

nosť vnímame najmä ako možnosť pre OZ - venovať 

sa zásadnejším prioritám, než sú testy TŠP. Umožní 

však sústrediť sa na komplexnú diagnostiku detí pred-

školského veku, ktoré ju nevyhnutne budú potrebo-

vať. Je to možnosť venovať svoj čas deťom, ktoré to 

potrebujú a adekvátne takéto deti stimulovať pomo-

cou vhodných stimulačných programov už počas 

predprimárneho vzdelávania.  

Nižšie uvádzame príklady, kedy podľa najnovších le-

gislatívnych aktualizácií je potrebné určiť u dieťaťa 

školskú pripravenosť v CPPPaP:  

Zdroj TU. 

V priebehu tohto roka vytvoríme súhrn potrebných 

informácií pre učiteľky v MŠ a pokyny, ako-čo-kedy 

posudzovať v Skríningu tak, aby bola metodika využí-

vaná správne. V budúcnosti máme v záujme po zoz-

bieraní a vyhodnotení dát z tretej etapy výskumu ove-

rovania metodiky Skríningu detí v PV zorganizovať 

sériu webinárov, pomocou ktorých by sme odovzdali 

PZ  a  OZ  praktické rady pri vypĺňaní Skríningu. Vzhľa- 

https://www.poradnatrebisov.sk/index.php/pomoc-na-dialku/skolska-zrelost
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dom na inovatívnosť používania metodiky Skríning v 

praxi materských škôl predpokladáme, že bude vhod-

né a potrebné oboznámiť pedagogických zamestnan-

cov so spôsobom aplikovania, skórovania a vyhodno-

covania zaznamenaných skutočností, údajov a ďalších 

informácií,  ktoré  skríning poskytuje, formou stručnej  

príručky v e-verzii. Informácie so skúsenosťami s apli-

kovaním Skríningu preveríme spätno-väzobným on-

line dotazníkom pre PZ v MŠ. Informácie v súvislosti 

s výskumom overenia metodiky Skríningu pre deti 

v PV vám, samozrejme, včas poskytneme. 

Druhé tohtoročné číslo časopisu z „našej dielne“ je tu! 

Prvé aj druhé špeciálne číslo časopisu Dieťa v centre 

pozornosti je reakciou VÚDPaP-u na aktuálne spolo-

čenské dianie – venovali sme ich vojne na Ukrajine. 

Vychádzajú z potreby VÚDPaP-u hovoriť o tom, ako 

vojna vplýva na psychické zdravie detí, ako môžeme 

deťom pomôcť my všetci – rodičia, odborní zamest-

nanci, učitelia. Zhrnuli sme pre vás a vydávame infor-

mácie venujúce sa tejto téme, pochádzajúce z radov 

našich odborných zamestnancov. Všetky čísla časopi-

sov nájdete TU. 

VÚDPaP posúva skúsenosti         

s inklúziou do rurálnych             

oblastí v Gruzínsku 

Výskumný ústav detskej psycholó-

gie a patopsychológie realizuje  

rozvojový medzinárodný pro-

jekt „Budovanie inkluzívneho pro-

stredia pre deti“, v rámci ktorého 

zabezpečuje prenos dobrej praxe 

v inklúzii na Slovensku do Gruzín-

ska. Projekt reaguje na nedostatočnú podporu pre deti so špeciálnymi potrebami v rurálnych oblastiach Gruzín-

ska, v ktorých absentuje tréning pre personál materských škôlok, či osveta. Cieľom projektu je vybudovať prvú 

udržateľnú „bunku dobrej praxe“ v materskej škole, v meste Martvili. Po posune aktivít v dôsledku volieb 

v Gruzínsku a pretrvávajúcej pandémie sa v roku 2022 úspešne spustila rekonštrukcia škôlky, ktorá by mala byť 

dokončená už v júni 2022. Zároveň odborníčky z VÚDPaP pripravili a konzultujú sylaby a ďalšie tréningové akti-

vity pre odborníkov z Gruzínska s lokálnou partnerskou organizácou ATINATI. Prečítajte si viac. 

https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
https://vudpap.sk/x/projekty/bippd/
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Čo bolo náplňou programu IX. Olomouckých 

špeciálnopedagogických dní? 

sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  

Na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci sa konal (29. – 30.3.2022) - opäť prezenč-

nou formou po dvojročnej pandemickej prestávke - 

už 22. ročník medzinárodnej konferencie 

k problematike osôb so špecifickými potrebami, kto-

rej sa zúčastnila aj naša kolegyňa Ľubica Kročanová so 

spolupracovníkmi. 

Jeho neoddeliteľnou súčasťou je už tradične Konfe-

rencia mladých vedeckých pracovníkov. Spoločne 

s organizačným partnerom, ktorým je Ústav špeciál-

nopedagogických štúdií pri PF UP, pripravili českí ko-

legovia toto odborné podujatie, ako je už dobrým 

zvykom, na vysokej profesionálnej úrovni. Obsaho-

vým cieľom konferencie bolo priniesť aktuálny pohľad 

na špeciálnu pedagogiku v online priestore, odbornú 

podporu a pomáhanie špeciálneho pedagóga v online 

svete, aj odraz lockdownu v špeciálno-pedagogických, 

psychologických a sociologických výskumoch.  

Obsažný odborný program naplnili prednášky, poste-

rové prezentácie a workshopy. Z vyžiadaných predná-

šok, ktoré odzneli v úvode podujatia, zaujala prezen-

tácia zahraničného hosťa Davida Hamptona 

z americkej univerzity v Ohio. Venovaná bola proble-

matike dyslexie z pohľadu online vyučovacích hodín 

čítania u žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka 

s touto poruchou učenia. Výskumné sledovania 

v tejto oblasti majú poskytnúť žiakom s dyslexiou, aj 

učiteľom podporu pri implementácii online výučby 

v takej oblasti, akou je práca so slovami,  s rozvíjaním 

slovnej zásoby a čítanie s porozumením.  

Počuli sme zaujímavé zistenia z empirických výsku-

mov realizovaných v rámci grantov na vysokých ško-

lách v Prahe, Brne, Olomouci a Ostrave. Oslovila nás 

téma dialogickej komunikácie medzi učiteľom 

a žiakom na vyučovacej hodine v súvislosti s dosaho-

vaním lepších učebných výsledkov u aktívne komuni-  

kujúcich žiakov v porovnaní s „tichšími“ žiakmi.  

Z výsledkov dotazníkového prieskumu sme sa dozve-

deli, ako českí žiaci na 2. stupni ZŠ vnímali školské 

vzdelávanie v období lockdownu a jeho dôsledky 

z hľadiska frekvencie sociálnych kontaktov a pocitu 

osamelosti, tiež časovej vyťaženosti školou 

a podmienkami, ktoré mali pre vzdelávanie na diaľku. 

Prezentované boli priebežné výsledky projektu 

o vývoji webovej aplikácie pre mobilné telefóny, ktorý 

prepája poznatky zo špeciálnej pedagogiky, psycholó-

gie, psychoterapie a sociálnej práce s technologickým 

riešením. Táto špeciálna aplikácia má byť nápomocná 

ľuďom so závislosťou, ktorí sa pokúšajú abstinovať  

a viesť život bez drog a alkoholu. Zároveň pomôže 

odborníkom, ktorí poskytujú terapeutickú interven-

ciu. Tento úspešný projekt pracuje s empirickými dá-

tami vychádzajúcimi zo špecifických potrieb klientov 

a odborníkov v danej problematike z olomouckého 

regiónu.  

Viaceré príspevky sa týkali analýzy vplyvu pandémie 

Covid-19 na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod-

neného prostredia, aj na komunikačné a iné zručnosti 

predškolských detí a žiakov mladšieho školského veku 

z pohľadu pedagógov a špeciálnych pedagógov. Do-

pady distančnej výuky na psychické zdravie a sociálno

-komunikačné zručnosti boli predstavené odborníkmi 

zo školskej logopedickej praxe.  

Detská psychiatrička vyzdvihla nevyhnutnosť vzájom-

nej informovanosti, aj spolupráce medzi pedagogic-

kým a zdravotníckym systémom pri nastavovaní pod-

porných opatrení pre deti a žiakov s ADHD. Podrobne 

zmapovala najčastejšiu duševnú poruchu v detskom 

veku, za ktorú považuje poruchy pozornosti a aktivity 

(ADHD), a jej vplyv na školský výkon, ale tiež na kvali-

tu života a fungovanie v dospelosti.  

Možnosti rozvoja hmatu, predstavivosti, fantázie 

a redukcie informačného deficitu osôb so zrakovým 

postihnutím prostredníctvom moderných technológií 

(3D modelov s auditívnymi prvkami) v dobe online 

vzdelávania a online kontaktov priblížili kolegovia 

z domovského pracoviska v Olomouci.  

Nemenej zaujímavý príspevok sme počuli na tému 

reštrikcií v realizovaní pohybových aktivít na hodinách 

telesnej  výchovy  v  covidovom  období. Predstavené 
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boli videoukážky online kurzov a  školení, ktorými 

športové organizácie, zastrešujúce športovcov 

s intelektovým postihnutím a ich trénerov, podporili 

aktívny životný štýl.  

Ďalšia inšpiratívna prednáška sa venovala zmenám 

obsahu, foriem, aj tém v online poradenskej podpore 

študentom so ŠVVP. Výpovede pracovníkov poraden-

ských zariadení poukázali  na fungovanie psychologic-

kých a špeciálnopedagogických poradenských služieb 

pre študentov so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami počas online výuky. U týchto študentov, 

s vyšším rizikom vzniku psychických problémov, majú 

poradenské služby nezastupiteľnú úlohu v ich študij-

nej úspešnosti.  

Za naše pracovisko sme prezentovali tému podpory 

žiakom so sluchovým postihnutím a narušeným vývi-

nom reči, ktorí sú vzdelávaní v bežných ZŠ, počas ob-

dobia dištančnej výuky. Zamerali sme sa na výhody a 

obmedzenia, ktoré prinášajú postupy vzdelávania na 

diaľku s využitím IKT u tejto špecifickej skupiny žiakov.   

 

Veríme, že tradičné stretnutia odborníkov z oblasti 

špeciálnej pedagogiky a jej príbuzných pomáhajúcich 

disciplín, ktoré prinášajú zúčastneným cenné          

teoretické poznatky, aj skúsenosti z praxe, budú 

v nasledujúcich rokoch úspešne pokračovať.  

Aké novinky prináša                             

národný projekt „Štandardy“?  

Overovanie obsahových 

štandardov v praxi  

V mesiaci máj sme pokračovali v procese overovania obsahových štandardov. Uskutočnili sa 3 expertné 

skupiny zamerané na finalizáciu overovania diagnostických obsahových štandardov a nastavenia proce-

su overovania intervenčných štandardov. Naši overovatelia systematicky poskytujú odbornú starostli-

vosť klientom v školách a v poradenských zariadeniach a následne nám poskytujú odborné reflexie, ako 

obsahový štandard reflektuje odbornú činnosť v praxi. Takto získavame cenné dáta a informácie, s cie-

ľom vytvoriť kompaktné obsahové štandardy, ktoré budú prínosné pre prax. 

Na základne poskytnutých odborných reflexií s pomocou overovateľov nachádzame témy do spoloč-

ných odborných diskusií spolu s autormi obsahových štandardov. Takúto odbornú diskusiu sme v máji 

venovali téme obsahových štandardov zameraných na odborné činnosti pre oblasť NKS. 



sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  
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Odborné postupy 

v poradenskej 

a pedagogickej praxi  

 Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov 
 Raná starostlivosť – diferenciálna diagnostika PAS. Starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva 
 Dieťa s mentálnou subnormou v edukačnom procese                                                                                                  
 Využitie rozvíjajúcich aktivít pri edukácii žiaka s viacnásobným postihnutím v špeciálnej základnej škole                    
 Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese             
 Školská spôsobilosť                                                                                                                                                                               
 Školská spôsobilosť dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity (Diagnostika)                                                                       
 Školská spôsobilosť – Diagnostika školskej spôsobilosti v prípade výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku (tzv. predčasné zaškolenie) 

V mesiaci máj sme zverejnili 

ďalších 8 odborných postupov. 

Zmyslom odborných postupov 

bolo vytvoriť sériu podporných 

odborných dokumentov pre 

pedagogickú a odbornú prax vo 

forme prehľadných inšpiratív-

nych návodov pri poskytovaní 

odbornej starostlivosti vo vy-

braných témach. 

Všetky odborné postupy nájdete TU.  

Pokračovanie programu rozvoja a podpory multidisciplinárnej spolupráce 

V máji sme úspešne zorganizovali ďalších 24 tematických stretnutí v rámci Programu podpory a rozvoja multi-

disciplinárnej spolupráce, v ktorých sme sa venovali témam ako Raná starostlivosť v poradenskom centre, Žiaci 

s problémami v učení a správaní na podklade ADHD, Dieťa so zdravotným znevýhodnením v edukačnom pro-

cese, Dieťa s úzkostnými prejavmi v poradenskom a edukačnom procese, Radikalizácia a extrémizmus, Kariéro-

vé poradenstvo naprieč vzdelávaním v školskom systéme. Tematické stretnutia prebiehajú od 19.4. 2022 a ich 

realizácia je naplánovaná až do novembra 2022. Počas druhej polovice júna je naplánované druhé kolo regio-

nálnych stretnutí, zameraných na sieťovanie. Od začiatku odborných stretnutí zbierame cez formulár kontakty 

do adresára odborníkov a inštitúcií, cieľom ktorého je systematické prepájanie a sieťovanie pedagogických a 

odborných zamestnancov a ďalších expertov v systéme poradenstva a prevencie, za účelom vzájomného sieťo-

vania, transferu odborných informácií a zdieľania skúseností z praxe. Adresár bude k dispozícii pre všetkých 

účastníkov Programu, aktuálne sa v ňom nachádza 250 kontaktov.  

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/04/Dieta-s-odlisnym-materinskym-jazykom-v-poradenskom-a-edukacnom-procese-dieta-cudzincov.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Rana-starostlivost-%E2%80%93-diferencialna-diagnostika-PAS.-Starostlivost-v-spec.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Dieta-s-mentalnou-subnormou-v-edukacnom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Vyuzitie-rozvijajucich-aktivit-pri-edukacii-ziaka-s-viacnasobnym-postihn.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Deti-a-mladi-ludia-ktori-sa-identifikuju-ako-gejovia-lesby-a-bisexuali.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Skolska-sposobilost.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Skolska-sposobilost-dietata-z-marginalizovanej-romskej-komunity-Diagnostika.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Diagnostika-skolskej-sposobilosti-v-pripade-vynimocneho-prijatia-dietata.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/05/Diagnostika-skolskej-sposobilosti-v-pripade-vynimocneho-prijatia-dietata.pdf
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/
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Pokračovanie akreditovaných                                   

vzdelávacích programov  

V máji prebiehalo vzdelávanie v Praktických techni-

kách práce s deťmi, ktoré sa venovalo kazuistickému 

semináru. Účastníci prezentovali krátke videoukážky 

práce s klientom, ktoré sa zameriavali na významné 

momenty v procese terapie. Cez diskusiu a praktickú 

prácu s nahrávkou dostávali účastníci spätnú väzba 

na ich prácu. Súčasťou vzdelávania boli arteterapeu-

tické aktivity a teoretický blok sa venoval skupinovej 

terapii hrou a výskumu.   

Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov 

druhého stupňa podľa princípov Kognitívne-

behaviorálnej terapie oboznámila počas štvordňové-

ho stretnutia svojich účastníkov so Schématerapiou. 

Úvodný blok bol venovaný hlavne maladaptívnym 

schémam a ich diagnostike. Nadviazalo sa základnou 

konceptualizáciou a stanovovaním cieľov práce s ma-

ladaptívnymi zvládacími módmi. V závere stretnutia 

sa účastníci mohli naučiť prepisovaniu spomienok v 

imaginácii a módu šťastného dieťaťa/ zdravého do-

spelého. 

Prihlasovanie do posledných 

kôl inovačného                        

akreditovaného vzdelávania 

Pozor! Ešte stále môžete školy podporiť v prihlásení sa do vzdelávania, v rámci ktorého odborných 

a pedagogických zamestnancov: 

 Prevedieme novelou školského zákona 245/2008 a zameriame sa na podporné úrovne, predovšetkým 1. a 

2. stupeň. 

 V rámci 1. a 2. stupňa podporných úrovní im pomôžeme s tvorbou ročného plánu kariérovej výchovy a po-

radenstva pre každý ročník, ktorý je povinný. 

 Získajú konkrétne príklady, ako si zaradiť témy kariérovej výchovy do vyučovacej hodiny bez narušenia vý-

konového a obsahového štandardu. 

 Získajú priestor na nácvik tvorby plánu takejto hodiny v skupine pod vedením lektora a následne podporu 

tútora pri plánovaní hodín počas dištančnej časti vzdelávania. 

 Prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na implementáciu podporných úrovní 1. a 2. stupňa na pod-

mienky ich školy si osvoja aj princípy multidisciplinárneho prístupu. 
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Okrem toho získajú: 

 Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás 

oprávňuje na 3%-ný príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín 

prax). 

 Možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie kariérovej výcho-

vy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným 

životom svojich žiakov. 

 Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva. 

 Okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti 

v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov. 

 Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka 

nim potenciál ostatných zamestnancov cez aktualizačné vzdelávania. 

 

Prihlásiť sa môžu už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA. 

 

Viac informácií TU.    

Podpora implementácie štandardov v regiónoch 

Tím Regionálneho projektového centra v Bratislave sa v mesiaci máj spolu s novou ambasádorkou multidis-

ciplinárneho prístupu v rámci národného projektu „Štandardy“ Soňou Kupcovou a riaditeľkou metodicky 

usmerňujúcej CPPPaP Janou Lednickou zúčastnil stretnutia s riaditeľkou Regionálneho úradu školskej správy 

(ďalej len „RÚŠS“) a vedúcou odboru metodiky RÚŠS. Témou stretnutia bolo nastavenie multidisciplinárnej 

spolupráce poradenského systému v Bratislavskom kraji, s ohľadom na prebiehajúce zmeny v systéme PaP, 

ako aj prepojenie a nadviazanie spolupráce na rezortnej a medzirezortnej úrovni. V rámci hľadania prienikov 

multidisciplinárneho prepojenia RPC Bratislava nadviazalo spoluprácu s koordinátormi ochrany detí pred ná-

silím v Bratislavskom kraji z Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a s koordinátormi part-

nerstva multiinštitucionálnej spolupráce z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. 

https://forms.gle/issxVa62ar4ZEYqc6
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/


Čo je nové v národnom projekte 

„Usmerňovať pre prax”? 
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Pripravujeme pre vás webinár „Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole“ 

Dňa 7.6. 2022 vás naše kolegyne Mgr. Paulína 

Severíniová, Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. 

budú sprevádzať webinárom s názvom „Manuál 

začínajúceho liečebného pedagóga v škole“, 

ktorý je určený pre liečebných pedagógov, psy-

chológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych 

pedagógov, iných odborných zamestnancov a 

širšiu verejnosť, ktorú zaujíma podpora celost-

ného vývinu všetkých detí v škole a praktická 

realizácia inkluzívneho vzdelávania. Webinár 

predstavuje novovzniknutý manuál o práci lie-

čebných pedagógov v školských podporných 

tímoch v základných školách. Autorky vysvetľujú  

proces vzniku manuálu a ponúkajú náhľad do jeho obsahu. Cieľom manuálu je podporiť začínajúcich liečebných 

pedagógov v školstve, predstaviť profesijný štandard liečebného pedagóga a priblížiť profesiu ostatným odborní-

kom. Súčasťou webinára budú aj praktické príklady liečebnopedagogických terapií a cvičení, ktoré môžu účastní-

kov inšpirovať pri príprave podporných a intervenčných programov pre žiakov. Prihlasovať sa môžete TU. 

Štandard v metodickej činnosti 

V máji sme finalizovali obsahový 

a výkonový štandard metodickej činnosti, 

ktorý zjednocuje štandard metodickej 

podpory a metodického usmerňovania. 

Aktuálne prebieha pripomienkovanie ex-

ternými expertmi podieľajúcimi sa na pro-

cese tvorby štandardov a viacerými odbor-

nými zamestnancami. Štandard je tiež 

predložený na odsúhlasenie inštitúciám, 

ktoré v praxi vykonávajú metodické 

usmerňovanie, ako aj  MŠVVaŠ SR. 

https://cutt.ly/YJdhSsP
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Webináre pre začínajúcich odborných zamestnancov 

Účastníci hodnotili priebeh vzdelávania veľmi pozitívne, ocenili prístup a profesionalitu lektorov, zrozumiteľnosť 

informácií, príjemnú  a bezpečnú atmosféru. Vyzdvihli  prínos praktických ukážok pre prax, výmenu skúseností 

a motiváciu, ktorú si z webinárov odnášali. 

Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov sme sa rozhodli pripraviť pre nových záujemcov od septembra 2022 

ďalšie kolo podporných webinárov pre začínajúcich odborných zamestnancov. O možnostiach prihlasovania bude-

me včas informovať na stránke sídla VÚDPaPu. 

V priebehu posledných piatich me-

siacov február-jún sa uskutočnili 

odborné webináre, konzultačné 

webináre a individuálne konzultá-

cie, ktoré poskytovali podporu jed-

notlivým kategóriám odborných 

zamestnancom v rezorte školstva. 

Webináre budú v priebehu júna 

ukončené, zúčastnilo sa ich dohro-

mady 100 účastníkov z kategórií 

školských psychológov, školských 

špeciálnych pedagógov, sociálnych 

pedagógov a logopédov z celého 

Slovenska. 

Diagnostické nástroje a výskum 

Aktuálne prebieha hlavný zber 

dát pre štandardizáciu diagnostic-

kých nástrojov a hlavný zber dát 

pre overenie Testu porozumenia 

reči.  

Bližšie informácie k štandardizácii 

a overovaným diagnostickým ná-

strojom nájdete TU. 

 

https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/diagnosticke-nastroje/standardizacia/
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Webinár Šikana – prevencia a intervencie z pohľadu školských podporných tímov 

Webinár je určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v rezorte školstva. Uskutoční sa pod odborným 

vedením skúsených lektorov: Mgr. Ivana Kmeťová a Mgr. Peter Lengyel PhD. Priestor bude aj na otázky účastní-

kov a vzájomné zdieľanie skúseností.  

Dňa 08.06. 2022 sa uskutoční 

verejný interaktívny webinár 

na aktuálnu tému Šikana – 

prevencia a intervencie 

z pohľadu školských podpo-

rných tímov. Webinár  bude 

zameraný na šikanovanie 

z pohľadu vývoja skupiny a na 

možnosti a postupy ako praco-

vať s obeťou, agresorom 

i celou triedou.  

Pozrite si zostrih z nášho                    

webinára 

Webinár je určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na 

tému „Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artiku-

lačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie“. Obsahom webinára sú diagnostické kategórie NZRR, 

diagnostické oblasti a diagnostické nástroje NZRR, vyhodnotenie získaných dát, najnovšie normatívne údaje pre 

slovenskú populáciu, voľba terapeutických cieľov a metód, prehľad terapeutických metód – základná charakteristi-

ka. Počas webinára bol poskytnutý zoznam dostupných zdrojov na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí.  

Ak ste sa webinára nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť TU. 

Aktualizácia základných rámcov          

v oblasti diagnostiky a terapie              

narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), 

artikulačných, fonologických porúch, 

vývinovej verbálnej dyspraxie 

https://vudpap.sk/webinar-76-aktualizacia-zakladnych-ramcov-v-oblasti-diagnostiky-a-terapie-narusenia-zvukovej-roviny-reci-nzrr-artikulacnych-fonologickych-poruch-vyvinovej-verbalnej-dyspraxie/?fbclid=IwAR2qcUQXDLuYggHzWz6cCLbW8uggVyGdW8Sev3kVU_TUM-ocrmk-fSFo


VYPOČUJTE SI PODCASTY 
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V našom podcaste sme sa už zápisu do materských 

škôl venovali, tentokrát sa chceme sústreďovať naj-

mä na praktické informácie. Čo nám radí predškolská 

a špeciálna pedagogička, ktorá je zároveň vedúcou 

úseku Integrovanej skupiny detí predškolského veku 

(ISKA)? 

15 
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Zapísali ste už dieťa                     

do škôlky? 

Nástup do materskej školy je prvým veľkým míľnikom 

v živote dieťaťa. Podľa psychologičky Mgr. Beáty Sed-

láčkovej ide o skúšku z odlúčenia, na ktorú by sme 

mali dieťa postupne pripravovať. Často sa však stáva, 

že zápis do škôlky zvládajú horšie samotní rodičia. Čo 

s tým? Počúvajte v našom podcaste. 

Čo potrebujete vedieť                 

k zápisu do škôlky? 

Ako spoznať na deťoch          

sexuálne násilie? 1. časť 

Téma sexuálneho násilia detí je veľmi ťažká, častokrát 

tabuizovaná, je však nutné o nej hovoriť. Aké sú pre-

javy sexuálneho zneužívania detí a mládeže a aký bol 

vplyv pandémie na výskyt sexuálneho zneužívania v 

rodinách? Vypočujte si TU. 

Ako spoznať na deťoch          

sexuálne násilie? 2. časť 

Opäť otvárame tému, o ktorej sa hovorí ťažko, ale 

o ktorej sa rozprávať musí. Čo je to sexuálne násilie 

a aké sú jeho prejavy? Vypočujte si TU. 

https://vudpap.sk/co-potrebujete-vediet-k-zapisu-do-skolky/?fbclid=IwAR2de6q94bZhzVyhsTFq5h8pFkqBJIMY_0WAM1obPPhnEkN8w-oRTFT9lUk
https://vudpap.sk/podcast-zapisali-ste-uz-dieta-do-skolky/?fbclid=IwAR1SuW1EuQ5fB8CTWheATG3cL4aqsLaQsqR981AQGdqTm0uAJkdHiDW5cBs
https://vudpap.sk/ako-spoznat-na-detoch-sexualne-nasilie-1-cast/?fbclid=IwAR0rUDlizX0zKszNjapdLjc6MPLTrxoS-UU_DypTeYTXHOegSq_W3sBqeNU
https://vudpap.sk/ako-spoznat-na-detoch-sexualne-nasilie-2-cast/?fbclid=IwAR0YiCXQXirObsSI5AjgcZF2PuPtpDvj5Ou80U4drQTwgIKGoWDRGpeysIU


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

 jún 2022 

16 

Prežívanie rodičov a detí počas 

pandémie ochorenia COVID-19 

V podcaste sa budeme venovať zisteniam z výskum-

ného výstupu VÚDPaP o prežívaní rodičov a detí po-

čas pandémie ochorenia COVID-19. Dozviete sa, čo 

predstavuje pandémia pre rodičov, ich deti, rodinu 

ako celok a prečo je dôležité túto tému skúmať. 

V podcaste sa budeme rozprávať aj o tom, aké dopa-

dy na duševné zdravie detí zanechala pandémia a čo 

by mohlo byť na základe zistení z prezentovaného 

výskumu odporúčaním do praxe pre odbornú verej-

nosť (v kontexte pandémie, ale aj iných náročných 

situácií). Naša hostka, Lenka Kolcunová je povolaním 

psychologička a vo VÚDPaP-e pôsobí ako odborná 

asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať 

pre prax“. 

Zastavte sa s nami 

Prežívanie študentov stredných  

a vysokých škôl počas pandémie 

COVID-19 

V podcaste budeme hovoriť o výskumných výstu-

poch, ktoré sa realizovali vo  VÚDPaP-e. Tentoraz sa 

budeme rozprávať so psychologičkou Veronikou Pe-

károvou. Priblíži nám prežívanie študentov stredných 

a vysokých škôl počas pandémie  COVID-19.  Dozviete 

sa, čo pandémia znamená pre študentov stredných 

a vysokých škôl a prečo je dôležité pri výskume upria-

miť pozornosť na tieto skupiny. Budeme hovoriť 

o tom, čo by mohlo byť na základe výskumných ziste-

ní odporúčaním do praxe pre odborných 

a pedagogických zamestnancov (v kontexte pandé-

mie, ale aj iných, náročných situácií). Naša host-

ka, Veronika Pekárová je psychologičkou a vo VÚD-

PaP-e pôsobí ako interná expertka v rámci národného 

projektu „Usmerňovať pre prax“. Okrem toho pôsobí 

aj ako psychologička na linke detskej istoty, kde sa 

venuje dištančnému poradenstvu pre deti a mládež. 

https://vudpap.sk/prezivanie-rodicov-a-deti-pocas-pandemie-ochorenia-covid-19/?fbclid=IwAR2RGq647QwP94FtlGv967LUY4Gv6JGtTnA6LIslexU2BW5hARy9UIcYvRQ
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/prezivanie-studentov-strednych-a-vysokych-skol-pocas-pandemie-covid-19/?fbclid=IwAR0rthwZOD8xeYSLTzWjWgxzlPxMT59NTvImzSWuwRLg3E6HAg1uxo9vePA
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
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Využitie kresbových techník 

v psychodiagnostike 

Hosťom v podcaste Odborne na slovíčko je psycho-

lóg Robert Tomšik, ktorý nám porozpráva o využití 

kresbových techník v psychodiagnostike. Na túto té-

mu následne nadviažeme aj v ďalších častiach pod-

castov, v ktorých sa budeme venovať jednotlivým 

kresbovým technikám podrobnejšie. V úvodnej časti 

si môžete vypočuť o tom, aký význam majú projektív-

ne metódy v psychodiagnostike, či sú kresbové tech-

niky dostatočne výpovedné a pýtať sa budeme aj na 

to, či je možné kresbové techniky využívať ako dosta-

točne relevantné pre uskutočnenie diagnostických 

záverov. Robert Tomšik je psychológ a vo  VÚDPaP-

e vedie tím národného projektu „Usmerňovať pre 

prax“. 

Kresbové techniky v kontexte  

výskumnej úlohy VÚDPaP  

Pokračujeme v téme kresbových techník. Našou host-

kou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám 

predstaví kresbové techniky v kontexte výskumnej 

úlohy VÚDPaP. V podcaste si môžete vypo-

čuť odpovede na otázky, ktoré sa týkajú najmä uži-

točnosti používania kresbových techník popri iných 

druhoch psychodiagnostických nástrojov. Hovoriť 

budeme aj o tom, aké boli východiská a smerovanie 

v súvislosti s validizáciou jednotlivých kresbových 

techník. Psychologička Alena Kopányiová pracuje vo 

VÚDPaP viac ako 20 rokov a aktuálne vedie Úsek vý-

skumu a metodického usmerňovania. 

https://vudpap.sk/vyuzitie-kresbovych-technik-v-psychodiagnostike/?fbclid=IwAR29L5YkhaOpmsgyyMw1bGMbmRObgsqAU5aUxpom27GNhDVZdCF4HaX1ClI
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/podcast-kresbove-techniky-v-kontexte-vyskumnej-ulohy-vudpap/?fbclid=IwAR1PX-62Xt5__zh0Djxx1BkeWA1ZSA7sjJSCW3OEtS2WFANWDf5VTsqwIN8
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Zaujalo nás... 

jún 2022 
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Jednou z tém, ktorú vám v tomto newsletteri občasne prinášame, je aj vplyv digitálnych technológií na deti. 

Tentoraz by sme vám chceli dať do pozornosti knihu od Michaely Slussareff s názvom Hry, síte a porno. Do-

centka Slussareff prednáša na Univerzite Karlovej v Prahe, ako aj na University of New York in Prague, pri-

čom sa dlhodobo venuje vplyvu digitálnych technológií na vývoj a zdravie detí. Nie je preto prekvapením,  

že po troch rokoch intenzívnej práce vydala knihu, ktorá prináša rodičom, učiteľom, ale aj odborným za-

mestnancom v školách a poradniach, ako prehľad aktuálnych poznatkov o tom, ako pristupovať k digitál-

nym technológiám tak, aby sme minimalizovali ich riziká a maximalizovali ich benefity.  

Kniha je napísaná prístupným jazykom a plná praktických príkladov, ako na rodičovstvo v digitálnej dobe. 

Najväčším prínosom oproti iným podobným publikáciám je autorkin dôraz na vyvážené podávanie faktov, 

bez zbytočného strašenia, ktoré je často kontraproduktívne. 

Druhým veľkým plusom tejto knihy je, že sa nebojí okrem sociálnych sietí a videohier venovať aj téme, kto-

rá ešte aj dnes u mnohých z nás vyvolá rumenec v tvári - téme pornografie. Nakoľko na Slovensku ešte stále 

absentuje či už sexuálna výchova alebo výchova k rodičovstvu a manželstvu, je otvorenie tejto témy a rady, 

ako sa o porne baviť bez predsudkov s deťmi,  veľmi výrazným prínosom tejto knihy. Autorka sa nebojí po-

menovať aj vlastné chyby alebo nedôslednosti pri výchove a k čitateľom sa snaží byť láskavá - aby ich príliš-

ným dôrazom na dokonalé dodržiavanie zásad a pravidiel neodradila od toho, neustále sa snažiť byť lepším 

rodičom. Knihu si môžete objednať TU.         

 
Rodičovský sprievodca             

svetom digitálneho                  

detstva a puberty 

https://www.artforum.sk/katalog/167651/hry-site-porno-2
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Portál Školskej Psychológie zverejnil MiniPodcast, v ktorom prezradí okrem iného 

i to, „ako motivovať jednotlivých klientov v školskom prostredí - žiakov, rodičov, učite-

ľov, riaditeľov či kolegov zo školských podporných tímov. Avšak v neposlednom rade i 

to, ako motivovať i samého/samú seba ako škol. psychológa/psychologičku, keďže tá-

to práca je občas psychicky náročná. Školský psychológ by mal byť jedným z tých pozi-

tívnych ľudí v škole, ktorého keď stretnete na chodbe, mal by vás nakopnúť energiou a 

povzbudením. Avšak, kde brať motiváciu v chvíľach, kedy sa necítime úplne motivova-

ne a nemáme energiu motivovať iných?“ Vypočujte si TU. 

Ako byť motivátorom v práci     

školského psychológa? 

Slovenská asociácia individuálnej psychológie organizuje už 16. ročník vzdelávacieho 

podujatia - Letná škola adlerovskej psychológie na tému „Spracovanie traumy v život-

nom štýle“ s hlavnou lektorkou Monicou A. Nicoll (USA), ktoré sa bude konať v dňoch  

02.07. - 05.07.2022. Viac informácií nájdete TU. 

16. ročník Letnej školy     

adlerovskej psychológie:     

Spracovanie traumy           

v životnom štýle  

https://www.portalskolskejpsychologie.sk/#front_page_clanky
https://www.youtube.com/watch?v=lKn3NlDPaoY
https://individualnapsychologia.sk/letna-skola-2022-modra-piesok/
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Knižné novinky 

Inklúzia je témou rezonujúcou nielen medzi pedagogickými odborníkmi a profesionálmi v školskej 

praxi, ale vďaka pomerne intenzívnej medializácii (v pozitívnom aj negatívnom zmysle) sa s touto 

problematikou nepochybne stretla aj prevažná časť verejnosti. Inkluzívny prístup vo vzdelávaní je už 

popísaný v mnohých slovenských publikáciách, nie však dostatočne zrozumiteľným, prehľadným a 

komplexným spôsobom. Medzi odborníkmi preto panujú značné rozpaky v otázke porozumenia a 

najmä aplikácie tohto prístupu, ako v školskej a mimoškolskej edukácii, tak aj v širšom význame in-

klúzie ako sociálneho konceptu. Úplne nevyjasneným zostáva vzťah medzi inkluzívnou pedagogikou 

(ako novo sa formujúcou pedagogickou disciplínou) a špeciálnou pedagogikou (ako už pevne etablo-

vaným odborom s dlhoročnou tradíciou v slovenskom školstve, aj v ďalších oblastiach súvisiacich so 

životom osôb s postihnutím či znevýhodnením, vrátane detí, žiakov a študentov so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami). Kniha ponúka čitateľom vymedzenie a sprehľadnenie oblastí inkluzívnej a 

špeciálnej pedagogiky, ktorým sa autor dlhodobo venuje teoreticky, výskumne, publikačne, aj na 

úrovni priamej praxe, no najmä ich prepojenie v koncepte inkluzívnej špeciálnej pedagogiky. Môže 

byť preto prínosná nielen pre odborníkov v oblasti pedagogiky a vzdelávania, sociálnej práce alebo 

ďalších pomáhajúcich profesií v akademickej sfére i v profesijnej praxi, ale rovnako dobre poslúži 

ako učebnica pre študentov radu súvisiacich odborov (učiteľstvo, sociálna práca, psychológia, socio-

lógia, zdravotníckych odborov a pod.), najmä na úrovni terciárneho a celoživotného vzdelávania. 

Tým skôr, že podobným spôsobom u nás doteraz nebol predkladaný obsah publikačne spracovaný. 

jún 2022 

Inkluzivní speciální pedagogika 

Autor: Josef Slowík 

Grada, 2022 
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https://www.pantarhei.sk/autori/slowik-josef
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Sledujte nás. 

Ak ste vyrastali s emocionálne nezrelým, nedostupným alebo sebeckým rodičom, môžete mať v 

sebe pretrvávajúce pocity hnevu, osamelosti, zrady alebo opustenia. Môžete na svoje detstvo spo-

mínať ako na čas, keď vaše emocionálne potreby neboli naplnené, keď boli vaše pocity odmietané,  

alebo keď ste museli prevziať zodpovednosť za dospelých v snahe kompenzovať správanie vášho 

rodiča. Tieto rany si však môžete zahojiť a vďaka tomu sa posunúť vo svojom živote vpred. V tejto 

prelomovej knihe klinická psychologička Lindsay Gibson odhaľuje deštruktívnu povahu rodičov, 

ktorí sú emocionálne nezrelí alebo nedostupní. Oslobodením sa od emocionálnej nezrelosti svojich 

rodičov môžete obnoviť svoje pravé ja, kontrolovať, ako na nich reagujete, a vyhnúť sa ďalšiemu 

sklamaniu. Nakoniec sa naučíte, ako vytvoriť pozitívne, nové vzťahy, aby ste si mohli vybudovať 

lepší život. 

jún 2022 

 

Keď detstvo bolí 

Autorka: Lindsay C. Gibson 

Grada, 2022 
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https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.pantarhei.sk/autori/gibson-lindsay-c

