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   Milí čitatelia, 

v augustovom čísle sa dozviete o našej pripravovanej online konferencii 3xKaM pre študentky 

a študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov, prečítať si môžete odborné postupy 

zamerané na vývinové poruchy učenia a tiež postupy zamerané na dieťa s úzkostnými poruchami a 

zvládanie úzkosti dieťaťa. Máte možnosť prihlásiť sa do posledných skupín akreditovaného ino-

vačného vzdelávania pre účastníkov z materských, základných a stredných škôl, ktoré sa otvára 

v priebehu septembra, dozviete sa, ako pokračuje rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inklu-

zívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej praxe v inklúzii na 

Slovensku do Gruzínska. Kolegovia z národného projektu „Usmerňovať pre prax” vám v priebehu      

augusta v podcastoch „Odborne na slovíčko“ priblížia témy týkajúce sa psychometriky, validácie 

a štandardizácie. Dočítate sa o príprave príspevkov do nášho odborného časopisu „Dieťa v centre od-

bornej pozornosti“, ktoré budú sumarizovať proces tvorby štandardu v metodickej činnosti a jeho ob-

sah, naše kolegyne z úseku výskumu vám prezradia, prečo je dôležité motivovať k čítaniu už malé deti 

a priblížia pojem tzv. toxickej pozitivity. Zastavte sa s nami „Odborne na slovíčko“, vypočujte si rozho-

vory „Nahlas o deťoch“ na aktuálne témy a objavte knižné novinky.    

Príjemné čítanie. 

3 

Dávame do pozornosti 

VÚDPaP aj tento rok, už po tretíkrát organizuje online konferenciu 3xKaM pre študentky a študentov pedagog-

ických, psychologických a sociálnych smerov, ktorá sa uskutoční 20. a 21. októbra 2022.  

Každý rok má konferencia za cieľ prinášať kvalitnejšie, inovatívnejšie a aktuálne témy, ktoré študentstvu umožnia 

získať praktické poznatky do života, ako aj do ich budúcej praxe. Tento rok sa náš organizačný tím, vrátane našich 

kolegov M. Božíka a N. Kuglerovej, rozhodol reflektovať na veľmi rezonujúce témy, ktoré zasahujú a menia 

spoločnosť naprieč celým svetom. Pandémia, vojna, kríza identity, dezinformácie a konšpiračné teórie sú ak-

tuálnejšie ako kedykoľvek predtým, a pre deti a dospievajúce osoby je čoraz náročnejšie vyznať sa v tomto svete.  

V rámci nosnej témy konferencie si kladieme aj otázku „PREMENA: Sme schopní 

zmeny?“, na ktorú by sme radi spoločne s našimi lektorkami a lektormi, ako aj 

účastníčkami a účastníkmi poskytli odpovede, alebo aspoň indície. Prvý deň kon-

ferencie bude v 2 paralelných blokoch venovaný príspevkom na tému krízovej in-

tervencie, vojny a pandémie; a hoaxom, dezinformáciám, konšpiráciám 

a propagande. Tohtoročnú konferenciu sme doplnili aj o nové formáty – a 

to keynote príspevok a panelovú diskusiu s našimi lektorkami a lektormi. Druhý 

deň konferencie budeme pokračovať v troch paralelných blokoch, nosnými 

témami nášho ústavu, ktorými sú multidisciplinarita a inklúzia; pedagogická 

a školská psychológia a zmeny v poradenskom systéme. Konferencia na záver 

poskytne opäť raz priestor pre študentské, primárne doktorandské príspevky zo 

slovenských a českých univerzít.  
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Príspevky teda budú od výskumníčok, odborníkov a z neziskového sektora, nielen zo 

Slovenska, ale aj Čiech. A už teraz vieme, že na konferencii so svojím príspevkom 

opäť vystúpi skvelá Magdaléna Špotáková z VÚDPaP-u, Martin Dolejš z Univerzity 

Palackého, Lucia Hargašová zo SAV, alebo aj Pavel Hrica z OZ Cesta von. Veríme, že 

sa tešíte na konferenciu podobne ako my! 

Dovtedy si môžete vypočuť konferenčné príspevky z minulého roka na YouTube TU, 

alebo si prečítať zborník príspevkov. 

Na programe konferencie pracujeme       

a podrobnosti spolu s registračným     

formulárom budú k dispozícii už čoskoro. 

Zverejňujeme odborné postupy zamerané                               

na vývinové poruchy učenia 

Problematikou vývinových porúch učenia sa v dnešnej 

dobe nezaoberajú len kvalifikovaní odborníci, ale aj 

laická verejnosť. V minulosti sa týmto problémom ne-

venovala až taká pozornosť. Vývinovou poruchou učenia 

trpí čoraz vyššie percento detskej populácie a ťažkosti 

pretrvávajú až do dospelosti. 

Vo väčšine prípadov sa vyskytujú v kombinácii (napr. 

dyslexia s dysortografiou a pod.), pretože majú spoločný 

podklad v rečových, percepčných, kognitívnych a motor-

ických nedostatkoch a oslabeniach. Uvedené poruchy 

nesúvisia s nedostatočným intelektom ani s nevhodným 

spôsobom   učenia.  Vývinové  poruchy   učenia   netreba   

brať na ľahkú váhu, nech sú akéhokoľvek rázu. Nie je 

vhodné čakať, kým problémy narastú, vtedy už môže 

mať žiak výrazné medzery vo vedomostiach. Školský 

neúspech sa po čase odrazí na osobnosti žiaka, čo môže 

prerásť do porúch správania. Včasná diagnostika je 

dôležitá na skoré podchytenie ťažkostí a následné real-

izovanie adekvátnych intervencií u školského 

špeciálneho pedagóga. 

Prinášame nasledovné odborné postupy zamerané na 

vývinové poruchy učenia:  

 Vývinové poruchy učenia – diagnostika,  

 Vývinové poruchy učenia, intervencia v základnej 
škole,  

 Dyskalkúlia – porucha matematických schopností, 
Dyslexia – prevencia,  

 Dyslexia – depistážna diagnostika dyslexie a jej pred-
iktorov v základnej škole,  

 Dyslexia – intervencie v základnej škole a zariadení 
poradenstva a prevencie. 

Odborné postupy zamerané na dieťa s úzkostnými  

poruchami a zvládanie úzkosti dieťaťa  

Úzkosť je považovaná za bežný stav organizmu, normálna reakcia na 

nebezpečenstvo alebo stres. Vážnejšie problémy spôsobuje po-

tenciálne vtedy, keď je vzhľadom na vyvolávajúcu situáciu nepri-

merane silná, alebo trvá príliš dlho. Úzkosť pripravuje organizmus 

na možnú nebezpečnú situáciu a vyvolaný strach vedie k okamžitej 

reakcii organizmu vo chvíli, keď sa nebezpečenstvo objaví. 

mailto:https://www.youtube.com/playlist?list=PLKOz59hM2LsFRvgPnDoHagjKtwbAxayii
https://vudpap.sk/zbornik-z-konferencie-3xkam-2021/
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyvinove-poruchy-ucenia-%E2%80%93-diagnostika.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyvinove-poruchy-ucenia-intervencia-v-zakladnej-skole.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyvinove-poruchy-ucenia-intervencia-v-zakladnej-skole.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyskalkulia-%E2%80%93-porucha-matematickych-schopnosti.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-prevencia.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-depistazna-diagnostika-dyslexie-a-jej-prediktorov-v-zakladnej-skole.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-depistazna-diagnostika-dyslexie-a-jej-prediktorov-v-zakladnej-skole.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-intervencie-v-zakladnej-skole-a-zariadeni-poradenstva-a-prevencie.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-intervencie-v-zakladnej-skole-a-zariadeni-poradenstva-a-prevencie.pdf
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Úzkosť v raných vývinových obdobiach dieťaťa prináša určitú ochrannú funkciu, avšak 

v neskorších štádiách vývinu môže narúšať kvalitu života. Úzkosť má vplyv na sociálne 

fungovanie, školský úspech a vzdelávanie. Deti s úzkostnou symptomatikou sa v nových 

situáciách cítia nepríjemne, vyhýbajú sa skupinovým interakciám, lebo majú strach, že 

ich budú ostatní vnímať negatívne. K téme si môžete prečítať nasledovné odborné 

postupy:  

 Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese,  

 Zvládanie úzkosti dieťaťa spojenej s výraznými životnými zmenami – Zvládanie 

a predchádzanie úzkosti dieťaťa spojenej s prechodom z materskej školy a adaptáciou 

na základnú školu. 

Všetky odborné postupy nájdete TU. 

Míľniky medzinárodného projektu                  

„Budovanie inkluzivného                 

prostredia pre deti“ 

Rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie 

inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci 

ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej 

praxe v inklúzii na Slovensku do Gruzínska, 

úspešne pokračuje. Zrealizovaná bola séria 

webinárov s 22 lokálnymi odborníkmi zo 

školstva  aj  neziskového  sektora,  z   ktorých  

desiati budú pôsobiť  ako multiplikátori dobrej praxe v oblasti inklúzie. Webináre sa zameriavali na oboznámenie s 

činnosťami VÚDPaP-u, obzvlášť Detského centra pre vedu a výskum a Integrovanej skupiny predškolského veku, 

pokračovali prednáškami spojenými s predstavením kazuistík v témach ako napr. diferencované vzdelávanie rôzno-

rodej skupiny, či inklúzia v materskej škole. Špecifický záujem bol zo strany gruzínskych odborníkov o tému práce s 

rodičmi zdravých detí, ktorí majú bariéry voči inklúzii. Sfinalizovaná bola aj samotná rekonštrukcia škôlky.  

 Informácie o cieľoch projektu nájdete TU.   

V novom čísle časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa nájdete tieto 

témy: 

 Kvalitatívna analýza adaptácie na pobyt v detskom domove, vzťahu s rodičmi 

a súvislostí s aktuálnym partnerským vzťahom odchovancov detských do-

movov 

 Vnímaná bezpečnosť v  rodinnom systéme ako protektívny factor                

excesívneho používania online sociálnych médií 

 AEPS – prístup prepájajúci diagnostické zistenia s intervenciou 

 Tretia vlna v kognitívno - behaviorálnej terapii. Nové smery 

Vyšlo nové číslo nášho časopisu                                              

Psychológia a patopsychológia dieťaťa 

Časopis si môžete objednať cez Objednávkový formulár VÚDPaP IES. 

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dieta-s-uzkostnymi-poruchami-v-poradenskom-a-edukacnom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zvladanie-uzkosti-dietata-spojenej-s-vyraznymi-zivotnymi-zmenami.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zvladanie-uzkosti-dietata-spojenej-s-vyraznymi-zivotnymi-zmenami.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zvladanie-uzkosti-dietata-spojenej-s-vyraznymi-zivotnymi-zmenami.pdf
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/
https://vudpap.sk/x/projekty/bippd/
https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/papd/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95GG_P2eCRsNfJrs9yTtWlgaqzEaLO81ooYlDVXdxdUDxaA/viewform
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Realizujeme záverečné úpravy 

obsahových štandardov 

august 2022 

Aké novinky prináša                             

národný projekt „Štandardy“?  

Všetky podnety sú vyhodnocované a triedené do kategórií: 1. podnety pre doplnenie, úpravu štandardu; 2. pod-

nety pre ďalšiu aktualizáciu obsahových štandardov; 3. podnety do záverečnej správy z overovania obsahových 

štandardov, ktoré poukazujú na potreby zabezpečiť ďalšie podmienky týkajúce sa napríklad personálnych kapacít a 

materiálno-technického vybavenia. Rovnako sú vyhodnocované aj podnety zo 66 prezentácií obsahových štand-

ardov, ktoré realizovali naši overovatelia pre svojich kolegov v školách, v zariadeniach poradenstva a prevencie a v 

špeciálnych výchovných zariadeniach. Úprava a finalizácia obsahových štandardov bude zrealizovaná do septem-

bra. 

V mesiaci júl sme sa venovali úprave 

obsahových štandardov na základe 

všetkých podnetov a pripomienok, 

ktoré nám poskytli overovatelia. 

Uskutočnili sa odborné konzultácie s 

autormi a pracovné stretnutia s ďalšími 

expertmi pre tvorbu štandardov. 

Jedinečná možnosť prihlásiť sa 

do posledných skupín            

akreditovaného inovačného 

vzdelávania v septembri 

Tím kariérovej výchovy a poradenstva aj počas júla pokračuje vo vzdelávaní a mentoringových stretnutiach. 

Pokrýva potreby tých účastníkov alebo škôl, ktoré majú záujem práve toto letné obdobie využiť na rozvoj svojich 

zručností a vedomostí. Pripravujeme tiež podcasty týkajúce sa témy kariérovej výchovy a poradenstva naprieč pod-

pornými úrovňami 1.-5. stupňa. Séria podcastov bude postupne zverejnená v druhej polovici augusta a poskytne 

systematický prehľad o téme, pretkaný praktickými príkladmi. 

Posledné vzdelávania pre 

účastníkov z materských, 

základných a stredných škôl 

otvárame v priebehu sep-

tembra a je možné sa do nich prihlásiť 

počas nasledujúcich týždňov na tomto 

odkaze.  

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/karierova-vychova-a-karierove-poradenstvo/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/karierova-vychova-a-karierove-poradenstvo/


N
E
W

S
LE

TT
E
R

 V
Ú

D
P

a
P

 august 2022 

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

7 

sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  

Ďalšie zariadenia v systéme PaP si zlepšujú svoje zručnosti v tvorbe projektových návrhov 

V júli Regionálne projektové centrá naďalej poskytovali 

podporu zariadeniam PaP a ŠVZ pri strategickom pláno-

vaní a príprave projektových návrhov. Vďaka nim si 

zariadenia dokážu čiastočne naplniť potreby, najmä v 

oblasti vzdelávania odborných zamestnancov a mate-

riálno-technického zabezpečenia v súvislosti s implemen-

táciou štandardov.  

RPC Banská Bystrica pre zariadenia PaP a ŠVZ tvorí pod-

porný nástroj vo forme brožúry s návodom „Ako napísať 

a realizovať dobrý projekt“. V prípade záujmu zo strany 

zariadení bude v Banskobystrickom kraji pripravené 

vzdelávanie formou webinára. V rámci rozvoja multidis-

ciplinárnej spolupráce, zameranej na prevenciu, pre-

bieha aj dlhodobá spolupráca s koordinátorkou NP Pod-

pora ochrany detí pred násilím. 



Pripravujeme príspevky                               

k tvorbe štandardov metodickej činnosti 
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Čo je nové v národnom projekte 

„Usmerňovať pre prax”? 

Pracujeme na príspevkoch do odborného časopisu      

VÚDPaP „Dieťa v centre odbornej pozornosti“. Príspevky 

budú zverejnené v septembrovom čísle a budú su-

marizovať proces tvorby štandardu v metodickej činnosti 

a jeho obsah. V príspevkoch uvádzame aj výsledky analýz 

potrieb odborných a pedagogických zamestnancov 

v systéme PaP. Zameriavame sa aj na popis rezerv, ktoré 

vnímajú PZ a OZ vo svojej práci v rámci metodického us-

merňovania a popíšeme, prečo je jednotné metodické  

usmerňovanie významné v procese práce s dieťaťom.   

absolventom vzdelávania „Koordinácia školských podporných tímov“ 

V dňoch 21. – 23. 6. 2022 prebehli záverečné prezentácie inovačného vzdelávania Koordinácia školských pod-

porných tímov na tému Školský podporný tím v našej škole. Prezentácie sa uskutočnili v Dočasných vzdelávacích 

strediskách v Piešťanoch a Poprade. Vzdelávanie úspešne ukončilo 101 účastníkov. Následne v septembri 

prebehne aj ukončenie 3. kola inovačného vzdelávania.    

Diagnostické nástroje a výskum 

Zber dát v základných a materských školách bol ukončený. Aktuálne sa venujeme úprave získaných dát a ich 

prvotným analýzam pre potreby štandardizácie a overenia diagnostických nástrojov. V troch podcastoch „Odborne 

na slovíčko“ v priebehu augusta priblížime témy týkajúce sa psychometriky, validácie a štandardizácie.  

V karentovanom časopise „Československá psychologie“ sme publikovali výskum „Overenie psycho-

metrických vlastností slovenskej verzie škály FCV-19S“. Štúdia sa zameriava na overenie slovenskej verzie 7-

položkovej škály merajúcej strach z koronavírusu počas druhej vlny pandémie. Škála je validným a reliabilným 

nástrojom pri použití u mladých dospelých a dospelých žien a mužov vo veku 17 až 78 rokov. Výskum bude čos-

koro zverejnený na našej webovej stránke, pričom slovenská verzia nástroja bude záujemcom taktiež dostupná.  
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Nikoleta Kuglerová sa dlhšiu dobu, a nielen výskumne, 

venuje spoločenským témam predsudkov 

a diskriminácie, feminizmu a súcitu, primárne 

z perspektívy sociálnej psychológie. V súvislosti s týmito 

oblasťami sa dostala do kontaktu aj s fenoménom tox-

ickej pozitivity, ktorý je prítomný ako zjednodušujúci 

mechanizmus aj práve pri vyššie spomínaných oblastiach 

jej záujmu. V aktuálnej rýchlej dobe je stále náročnejšie 

vedieť reagovať a komunikovať adekvátne, čo vníma aj 

pri práci s deťmi. Preto sa v nasledujúcom texte rouhodla 

bližšie priblížiť tému toxickej pozitivty a jej dopadov.   

Dánsko je podľa viacerých štatistík jednou z najšťastnej-

ších krajín vo svete, zároveň však úroveň suicidality tejto 

krajiny nie je jednou z najnižších. Podľa porovnaní štatis-

tických meraní suicidality na 100 000 ľudí za krajinu 

z rokov 2005 (26 zapojených krajín) a 2019 (53 zapoje-

ných krajín) sú výsledky nasledovné. Najvyššiu úroveň 

suicidality má v oboch meraniach Južná Kórea, dosiahla v 

roku 2005 úroveň 24,7 a v roku 2009 28,6. Naopak Gréc-

ko malo jednu z najnižších úrovní v roku 2005 (hodnota 

2,9), no do roku 2019 sa zvýšila a dosahuje deviatu naj-

nižšiu úroveň (s hodnotou 5,1).  

Dánsko dosahovalo v roku 2005 hodnotu 11,3 (jedenáste 

v poradí z 26 krajín) a v roku 2019 hodnotou 10,7 

(tridsiate v poradí z 53), čiže prišlo k miernemu zníženiu 

úrovne suicidality.      Naopak úroveň suicidality na Slo-

vensku narástla. V roku 2005 dosahovala hodnotu 10,9 

(trináste v poradí z 26) a v roku 2019 hodnotu 12,10 

(dvadsiate v poradí z 53). Meik Wiking, dánsky výskumník 

šťastia, vo svojom TEDx talku The Dark Side of Happiness 

uvádza viaceré zistenia zo štúdií svojich vedeckých tímov 

z Výskumného inštitútu šťastia.  

Podľa ich zistení ako osoby nevnímame iba naše individu-

álne šťastie a pohodu, ale pôsobí na nás aj šťastie a po-

hoda celkovej spoločnosti, našich blízkych kruhov, rodiny 

a známostí. Je aktívna totiž naša tendencia medzispolo-

čenského porovnávania sa. Čiže naša pozícia 

v spoločnosti, ako aj neustále porovnávanie sa 

s väčšinovou spoločnosťou, je jedným z dôležitých fakto-

rov prežívania šťastia. Ilustrovať to môžeme na príklade 

z experimentu, ktorý realizovali.  

Môžete si predstaviť žiť v jednom z dvoch svetov. V tom     

prvom zarábate 500 a ostatní len 250. V tom druhom 

svete zarábate 1000 a všetci ostatní 2000. Všetko ostá-

va rovnaké pre obe situácie a skupiny, iba suma, ktorú 

zarábate vy a ostatní, sa mení. V ktorom svete by ste 

chceli žiť? V ktorom zarábate menej ako ostatní alebo 

viac? 

Priemerne si až 50% ľudí zvolí, že by chceli žiť v druhom 

svete a zarábať menej ako ostatní, nakoľko prichádza 

k sociálnemu porovnávaniu a nepáčilo by sa nám, ak by 

sme sa mali lepšie ako väčšina spoločnosti. Závisí nám 

na našej spoločenskej pozícii a nechceme byť vnímané 

a vnímaní negatívne. Jedným z faktorov, ktoré zapríči-

ňujú alebo vedú k suicidalite, sú práve pocity osamelos-

ti, úroveň (ne)zamestnanosti v krajine alebo regióne, a 

sociálne médiá, ktoré ani zďaleka neukazujú realitu, iba 

tie pekné a pozitívne situácie. Meik Wiking tento nepo-

mer úrovne prežívaného šťastia v a úrovne suicidality, 

ako sa to deje práve v Dánsku, pomenoval ako „suicide-

happiness paradox“, a je veľmi náročné byť nešťastným 

v spoločnosti, ktorá je pomerne šťastná a šťastie opisuje 

ako jednoduchú vec, ku ktorej dokáže viesť už len 

zmena myslenia a perspektívy.  

Nahliadnite do úseku nášho výskumu...  

Toxická pozitivita a negatívnejšie prežívanie                             
ako jej dôsledok  

O tom, ako pozitívne myslenie môže viesť k väčšiemu 

utrpeniu, hovorí v ďalšom TEDx talku advokát za dušev-

né zdravie Mahmoud Khedr, ktorý založil vzdelávaciu 

platformu pre deti v oblasti duševného zdravia – Flora-

Mind. Ako zo svojich skúseností hovorí, pomerne často k 

nám môžu prichádzať poznámky alebo vlastné myšlien-

ky, ktoré nedávajú priestor a relevantnosť našim nega-

tívnym prežívaniam, či už emočne alebo kognitívne. Po-

čujeme od svojho okolia, že sme nevďační, lebo aj na-

priek tomu,  čo máme, nie sme spokojné a  spokojní.   
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Na rozdiel od niekoho iného máme všetkého dosť, no aj 

tak sa necítime šťastne či spokojne. Neustále sa porovná-

vame v našom prežívaní, nielen individuálne, ale aj v 

rámci prežívania v spoločnosti. Aj keď sú situácie nároč-

né, často si nedovolíme nič iné, len ostávať pozitívne na-

ladení, či už je to vyhodenie z práce, zlá finančná situácia 

v rodine, vojna. Spoločnosť sa nám cez toxickú pozitivitu 

neustále snaží hovoriť, že máme hľadať pozitívne ele-

menty v situáciách. Následne si ani nedovolíme prežívať 

aj to negatívne, či už smútok alebo hnev. Disociujeme sa 

od tohto typu prežívania, až sa to stane pre naše prežíva-

nie toxické. Až 1/3 ľudí sa neustále kritizuje za svoje ne-

gatívne prežívanie a za to, že cítia „zlé emócie" ako hnev, 

smútok, žiaľ. Snažíme sa ich preto odtlačiť od seba, vy-

tesniť. Často si myslíme, že deti nemôžu prežívať negatív-

ne emócie, lebo nemajú žiadne starosti alebo opodstat-

nené dôvody. Nútená pozitivita z okolia ale aj 

v sociálnych médiách spôsobuje, že svoje prežívanie ig-

norujú, alebo sa za neho kritizujú, môžu sa dostať do dl-

hodobého potláčania emócií alebo odosobňovania sa od 

svojho prežívania, čo môže následne viesť k prehlbovaniu 

pocitov samoty, nepochopenia a k suicidálnym tenden-

ciám.  

Toxickú pozitivitu ako pojem je dôležité vnímať 

a používať naozaj obozretne. Nie každé pozitívne reakcie 

a myšlienky sú automaticky toxické. Dôležité je uvedomiť 

si, že pri pozitivite je dôležitejší samotný dopad ako naše 

zámery a intencie. Ako hovorí anglická fráza Intentions 

over Impact. Dá sa to vysvetliť na jednoduchom príklade 

– ak niekoho zrazíme autom, ale nie je to z našej strany 

zámerné, stále to nemení nič na situácii, že sme niekoho 

zrazili a zranili. Naša intencia nebola zlá, ale dopad našej 

intencie je pre tú druhú osobu negatívny. Toxická poziti-

vita je presvedčenie, že cez myšlienky môžeme meniť 

svoje cítenie, a tým následne zmeníme, čo sa deje reálne 

vo svete a okolo nás. Avšak, takéto premýšľanie je ne-

zmyselné, príliš skratkovité a zjednodušujúce.  

Dopady toxickej pozitivity 

Máme napríklad tendenciu aplikovať tento spôsobom 

reakcií na tých, ktorí prežívajú smútok, alebo  zažili rasiz-

mus, sexizmus, šikanovanie, depresie a obdobne. Zľahču-

jú samotné prežívanie a dôsledky či dopady týchto skúse-

ností, snažia sa pomocou optiky pozitivity nájsť naprí-

klad, čo pozitívne nám dalo, že zažívame rasistické po-

známky  alebo  šikanovanie  v  škole. Máme to  brať  z  tej  

pozitívnej stránky a nevnímať negatívne. Dôležité však je 

vnímať všetko reálne a s emóciami, ktoré sú prítomné, 

dať im priebeh a priestor, nie potláčať ich.  

Ďalším dopadom toxickej pozitivity je, že znevažujeme 

a zľahčujeme náročné psychické a emočné stavy, ako 

napríklad depresie, úzkosti, pocity osamelosti, poruchy 

príjmu potravy, závislosti, hyperaktivitu a podobne. Pou-

žívame vyjadrenia ako „nevyzeráš tak, že by si bol smut-

ný, mal by si sa len viac usmievať", alebo „ty nevieš, aké 

to je mať depresiu alebo byť smutný, mať problémy či 

ťažkosti, veď na to nemáš ani dôvod". Patrí sem, ako sme 

spomínali vyššie, aj zľahčovanie spoločenských či gene-

račných tráum, rasizmu a ďalších foriem diskriminácie či 

šikany. Taktiež môže nastať únava a vyčerpanie, prípad-

ne aj vyhorenie zo snahy o neustále pozitívne myslenie. 

V našich blízkych kruhoch máme tendenciu eliminovať 

rozhovory o emočne náročných témach a riešiť ich, či už 

za seba alebo pre druhých. Je potrebné si uvedomiť aj to, 

že ako vyspelé krajiny a ekonomicky samostatné, vzdela-

né osoby máme to privilégium vnímať a riešiť naše 

šťastie a duševnú pohodu. Máme povedomie o nich, do-

stupnosť zaoberať sa ním, a sme s nimi v kontakte neu-

stále, cez sociálne médiá. Nastáva tým spoločenská ne-

rovnováha, o ktorej v posledných rokoch hovoríme aj 

ako o wellbeing inequality, teda nerovnosť duševnej po-

hody, ktorá sa už vo svete aj skúma.  

Pri toxickej pozitivite je potrebné uvedomiť si aj to, že 

emócie nie sú dobré a zlé. Toto nazeranie na emócie vy-

chádza z klasického rozdelenia a nazerania na emócie, no 

za posledné roky viaceré výskumy hovoria o tom, že 

emócie ako také sa nedajú rozdeliť na dobré a zlé, rozde-

ľuje ich samotný kontext situácie a naše minulé skúse-

nosti. Každá z emócií má špecifickú funkciu v našom   

fungovaní.  Podáva  nám  informácie  o  tom,  čo  sa  deje   
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v našom tele alebo v prostredí, v ktorom sa nachádzame; 

a o tom, ako by sme mali reagovať na základe naučených 

a prevzatých informácií. Emócie sú dáta, nie jasné smero-

vanie. Napriek tomu, že si ich priznáme (alebo ich uzná-

me), vždy máme možnosť rozhodnúť sa, či na ne budeme 

reagovať alebo nie.  

Toxická pozitivita a pozitívna psychológia 

Je dôležité vedieť aj rozdiel medzi pozitívnou psychológi-

ou a toxickou pozitivitou. Pozitívna psychológia, alebo 

tiež psychológia silných stránok ľudí (z ang. psychology of 

human strengths) sa zameriava na štúdium pozitívnych 

emócií (napríklad sebadôvera, nádej, radosť), štúdium 

pozitívnych vlastností (napríklad altruizmus, múdrosť, 

pokora), ako aj na ľudské schopnosti (napríklad nadanie, 

inteligencia). Vo všeobecnejšej rovine je pozitívna psy-

chológia vedou o pozitívnych rysoch jednotlivca, pozitív-

nych životných zážitkoch a skúsenostiach a pozitívne fun-

gujúcich spoločenstvách a inštitúciách. Naopak toxická 

pozitivita pomenúva jav, kedy pozitívne myslenie by ma-

lo byť vždy uprednostňované pred negatívnymi emócia-

mi. Je to aktívny pokus prehliadnuť alebo odsunúť nabok 

akékoľvek menej šťastné myšlienky alebo pocity ako je 

hnev, smútok alebo frustrácia. Toxická pozitivita nezoh-

ľadňuje zložitosť života a celé spektrum emócií, ktoré s 

ním prichádzajú, iba príliš zjednodušuje situácie s pred-

pokladom, že pozitivita môže napraviť všetko, čo je v ži-

vote nesprávne, a tým môže minimalizovať veľmi skutoč-

né, bolestivé emócie človeka. 

Na rozdiel od toxickej pozitivity by sme mali k svojmu 

prežívaniu, ktoré je často aj negatívne, pristupovať skôr 

so súcitom a sebasúcitom. Strauss a kol. (2016) definujú 

súcit v rámci piatich prvkov – rozoznanie utrpenia, po-

chopenie univerzálnosti utrpenia, empatia voči trpiacej 

osobe v spojitosti s emocionálnou odozvou, tolerovanie 

nepríjemných pocitov spojených s utrpením a motivácia 

spraviť niečo pre zmiernenie utrpenia osoby. Už 

v samotnej definícii je dôraz na tolerovanie aj nepríjem-

ných pocitov a utrpenia, ktoré zažívajú druhé osoby. Ďa-

lej Gilbert a kol. (2017) hovorí o sebasúcite ako 

o primárnej láskavosti, ktorá je spojená s naozaj silným 

vedomím toho, že ako osoba trpím a zároveň s prianím 

a snahou utrpenie zmierniť a zároveň aj predchádzať utr-

peniu budúcemu. Pri sebasúcite hovoríme o troch, do 

vnútra orientovaných všeobecných osobnostných črtách 

–  sebaláskavosť,  všeobecná  ľudskosť  a  všímavosť.  Pod  

sebaláskavosťou rozumieme náš záujem o pochopenie 

a milé správanie voči sebe v prípade bolesti alebo zlyha-

nia, a nie sebakritické správanie. Vnímanie, že prežívanie 

druhých ľudí je súčasťou väčšej ľudskej skúsenosti 

a súčasnú snahu neseparovať a neizolovať ich, označuje-

me ako všeobecnú ľudskosť. Všímavosťou zas rozumie-

me našu schopnosť udržať bolestivé myšlienky a venovať 

im iba potrebnú pozornosť, a teda ich ani neignoro-

vať, ani sa s nimi prílišne neidentifikovať (Neff, 2003).  

Toxickej pozitivite sa však dá odnaučiť. Namiesto toxicky 

pozitívnych reakcií môžeme používať alternatívne reak-

cie s prvkami ubezpečenia a nádeje. Psychoterapeutka 

Whitney Goodman vo svojej knihe Toxic positivity (2022) 

uvádza aj konkrétne príklady reakcií ubezpečenia 

a nádeje, ktorými sa môžete inspirovať v tabuľke nižšie.  

Reakcia ubezpečenia,      
dôvery a nádeje 

Reakcia toxickej pozitivity 

Rozumiem, že to máš ťažké. 

Už v minulosti si dokázala 

spraviť aj náročné veci, dô-

verujem ti. 

Dostaneš sa cez to! 

Viem, že je toho veľa, čo sa 

môže pokaziť. Čo by sa však 

mohlo podariť? 

Buď pozitívna! 

Všetky tvoje emócie a preží-

vania sú vítané a adekvátne. 

Iba dobré emócie! 

Je úplne prirodzené cítiť 

alebo prežívať nejakú nega-

tivitu v tejto situácii. 

Prestaň byť taká negatívna! 

Vzdať sa alebo odísť je nie-

kedy úplne v poriadku. Aký 

by bol pre teba ideálny vý-

sledok tejto situácie? 

Mysli pozitívne! 

Nie je to nikdy príjemné cítiť 

sa takto. Je však niečo, čo by 

sme mohli dnes spraviť, čo 

by ti spríjemnilo deň, alebo 

tvoje prežívanie? Niečo, čo 

by ťa potešilo? 

Buď šťastná! 

Je pravdepodobne veľmi 

náročné vidieť čokoľvek po-

zitívne v tejto situácii. Dáme 

tomu všetkému zmysel ne-

skôr. 

Vo všetkom hľadaj niečo po-

zitívne! / Všetko zlé je na 

niečo dobré. 

Literatúra na vyžiadanie u autorky. 

https://vudpap.sk/x/kolektiv/#_VPAP.TOP
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Naša kolegyňa Ľ. Kročanová, ktorá sa venuje výskumu 

čitateľskej gramotnosti u žiakov so sluchovým postihnu-

tím vysvetľuje, z akých dôvodov je prínosné viesť malé 

deti k čítaniu. 

Vo vývine dieťaťa predstavuje čítanie jednu 

z najdôležitejších schopností, ktorú si počas života 

osvojuje. Počiatky formovania vzťahu k čítaniu získava 

dieťa najmä v rodinnom prostredí, a to dávno predtým, 

ako dosiahne vek školskej pripravenosti.  

Odborníci tvrdia, že záujem o čítanie je možné vzbudiť už 

v ranom veku dieťaťa. Odporúčajú, aby rodičia už v 1. 

roku života ponúkali dieťaťu knižky, čítali mu, ukazovali 

obrázky, aj keď len počas niekoľkých minút, a tiež sa s 

dieťaťom veľa rozprávali. Tieto aktivity pôsobia 

uvoľňujúco a sú spojené s príjemným zážitkom vzájomnej 

blízkosti dieťaťa s rodičom. Je evidentné, že sa tiež 

výrazne podieľajú na utváraní ich vzájomného emo-

cionálneho puta. Dieťa totiž počas čítania veľmi citlivo 

vníma rodičov, reaguje na nich, teší sa z ich prítomnosti 

a zo spoločne prežitého času, aj keď sa môže zdať, že 

nepočúva.  

zapájať tiež detskú tvorivosť a fantáziu (napr. dopĺňať dej 

textu podľa obrázkov, rozmýšľať nad iným záverom) 

a pod. Osvedčilo sa čítať deťom aj vtedy, keď už vedia 

čítať. Spoločné čítanie rodiča s dieťaťom môže dobre 

fungovať a pretrvávať až do veku 10. rokov. 

Úroveň neskorších čitateľských zručností dieťaťa je 

výrazne ovplyvniteľná jeho najbližším prostredím. Prav-

depodobnosť, že dieťa si vytvorí vzťah k čítaniu sa zvyšu-

je, ak: 

 v rodine včas podchytia a rozvíjajú záujem o knižky, 

 má vzor v rodičoch, ktorých vidí čítať (deti radi napo-

dobňujú),  

 má možnosť sa v domácom prostredí stretnúť 

s knihami, 

 začne čítanie vnímať ako zmysluplnú aktivitu.  

Za relevantné sa považuje obdobie do 8. roku dieťaťa, 

kedy sa pozitívny vzťah k čitateľským aktivitám formuje 

ľahšie, prostredníctvom estetických, ale aj poznávacích 

zážitkov z kníh. Praktická čitateľská skúsenosť môže dieťa 

priviesť k tomu, že začne vnímať čítanie ako obľúbenú 

aktivitu. 

Cesta k čítaniu má byť postupná, ale nenútená. Čítať sa 

dá naučiť len čítaním. Čím viac dieťa číta, tým sa mu 

lepšie číta. Dieťa, ktoré dobre číta, väčšinou aj rado číta. 

Každé dieťa sa naučí čítať, keď je na to pripravené 

a zrelé. Z tohto dôvodu nie je vhodné, ani potrebné začať 

s učením čítania už v predškolskom veku. Dieťa sa môže 

naučiť čítať aj neskôr. Podstatné je, aby sa o knihy zau-

jímalo, aj ich iniciatívne vyhľadávalo. 

Prečo je dôležité motivovať k čítaniu                              

už malé deti? 

Dokážu rodičia správne motivovať deti k čítaniu?     

Je naozaj dôležité, aby si na čítanie s dieťaťom vyhradili 

počas dňa čas. Záujem o čítanie sa dá u veľmi malých detí 

účinne podporiť tým, že si môžu knižku držať v rukách, 

obracať stránky, ukazovať, čo ich zaujalo a pod. Ďalšou 

možnosťou je motivovať k čítaniu pomocou ilustrácií 

v knižkách, ktoré prinášajú dieťaťu estetický zážitok. 

U starších detí je vhodné venovať viac času vzájomnému 

rozprávaniu sa o prečítanom texte, a to aj formou 

otázok, viesť  ich k  tomu,  aby sa  pýtali  a  tvorili  otázky,  

Ako motivovať deti, ktoré  začínajú čítať? 

 nenútiť deti do čítania, 

 dovoliť deťom čítať, čo ich baví,  

 ak si dieťa nevie vybrať vhodný text na čítanie, po-

môcť mu s výberom, 

 zamerať sa na texty, ktoré sprostredkúvajú  zaujímavý 

príbeh s  peknými ilustráciami, 

 vyberať aj veselé príbehy, pri ktorých sa dá zabaviť, 

 rozprávať sa s deťmi, pýtať sa, o čom čítali, 

 chváliť za každé zlepšenie sa v čítaní,  

 nesústrediť sa na čitateľský výkon a nedostatky v číta-

ní. 

Čo sa neodporúča, keď dieťa začína čítať?  

 nedávať dieťaťu čítať príliš náročné texty, 

 nedávať dieťaťu čítať opakovane rovnaký text, 

 nenútiť dieťa čítať, keď je unavené, 

 netrestať dieťa, keď sa mu v čítaní nedarí, 
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 neporovnávať dieťa s inými deťmi. 

 

Čítanie je namáhavé, kým sa nestane zautomatizovanou 

činnosťou.  Kto číta úspešne len po technickej stránke - 

bezchybne, rýchlo, plynulo, so správnou výslovnosťou, aj 

intonáciou - ešte nemusí byť dobrým čitateľom. Pod-

statné je čítať s porozumením a prečítaný text spracúvať 

na kognitívnej, aj emocionálnej úrovni. Osvojiť si čítanie 

s porozumením je dlhodobým procesom, ktorý sa stáva 

prioritou, keď má dieťa už zautomatizovanú techniku 

čítania. Ak dieťa správne rozumie tomu, čo číta, vie si 

vyhľadať v texte potrebné informácie, aj ich využiť 

v praxi. V prípade, že si neosvojí schopnosť čítania 

s porozumením do 3. ročníka ZŠ, môže sa tento problém 

nepriaznivo prejaviť vo vzdelávacom procese.  

Je zrejmé, že čítanie a získavanie informácií 

z rôznorodých textov nás sprevádza neustále, v profe-

sionálnom aj privátnom živote. V tomto kontexte 

vnímame ako nevyhnutnosť mať z našich detí čitateľov, 

ktorí disponujú dobrými čitateľskými kompetenciami, 

ako sú :  

 technika čítania, 

 schopnosť a proces pochopenia textu, 

 schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť 

prečítané, zapamätať si myšlienky z textu, reproduko-

vať text, dedukovať a utvoriť si úsudok na základe 

textu, 

 schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné 

myšlienky, poučenia a závery, 

 schopnosť prepájať myšlienky nad rámec textu a v 

kontexte s predošlými poznatkami. 

Výsledok pravidelného čítania je evidentný a dobre 

uchopiteľný. Nachádzame ho vo viacerých benefitoch, 

ktoré dieťaťu prináša:  

 zlepšuje vnímavosť,  

 posilňuje koncentráciu pozornosti a schopnosť sú-

strediť sa,  

 skvalitňuje spôsob vyjadrovania sa,  

 rozširuje slovnú zásobu,  

 podnecuje fantáziu a predstavivosť,  

 obohacuje emocionálne prežívanie,  

 rozvíja myšlienkové procesy, napr. kritické myslenie, 

argumentovanie a pod.  

Ako trénovať čítanie s porozumením? 

 motivovať dieťa, aby rozprávalo o tom, čo čítalo, 

 motivovať dieťa, aby sa podľa obrázkov v texte 

pokúsilo odhadnúť, o čom sa v texte dočíta, 

 vysvetľovať dieťaťu zložité výrazy, ktorým nerozumie, 

 overovať úroveň porozumenia prečítaného textu po-

mocou otvorených otázok „Prečo....“, ktoré rozvíjajú 

kritické myslenie  čitateľa, 

 menej používať tzv. zatvorené otázky overujúce len 

informácie z prečítaného textu, bez rozvíjajúceho 

efektu na zlepšovanie úrovne čítania s porozumením. 

Otvoriť priestor pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti už 

od detského veku znamená kreovať u detí také čitateľské 

zručnosti, aby zvládli čítať s porozumením a dokázali 

úspešne pracovať s textami rozličných typov a obsahov.  
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Porucha autistického    

spektra u dieťaťa - 1. časť 

„Niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autiz-

mus, lebo prežíva a prejavuje emócie. Deti s autiz-

mom však emócie bežne prežívajú a prejavujú, ma-

jú ich však často problém regulovať a identifikovať 

emócie u iných ľudí“, hovorí psychológ Výskumného 

ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. 

Ivan Belica, ktorý sa venuje diagnostike a výskumu 

autizmu. O tom, ako sa prejavuje porucha autis-

tického spektra a čo je to autizmus, hovoríme v pod-

caste Nahlas o deťoch. 

14 

V podcaste budeme hovoriť o tom, ako poruchu  

autistického spektra odborne diagnostikovať, no aj o 

tom, či ju u detí môžeme prehliadnuť. 

 

Porucha autistického    

spektra u dieťaťa - 2. časť 

Rodič s narcistickou           

poruchou osobnosti 

„Narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne 

sebahodnotenie“, hovorí výskumný pracovník 

a metodológ Výskumného ústavu detskej psycho-

lógie PaedDr. Robert Tomšik, PhD. “Často sa stáva, že 

narcistické matky podsúvajú deťom pokazené alebo 

staré hračky. Robia to, aby sa deti identifikovali s tým, 

že niečo s nimi nie je v poriadku, že nie sú dostatočne 

hodnotné a významné”. Viac sa dozviete TU. 

https://vudpap.sk/porucha-autistickeho-spektra-u-dietata-1-cast/?fbclid=IwAR2KqzOf2mXvA94AegX8osdxAyt9jNwNeVhDS2swNebXYc8RHbGSm59YEJQ
https://vudpap.sk/porucha-autistickeho-spektra-u-dietata-1-cast/?fbclid=IwAR2KqzOf2mXvA94AegX8osdxAyt9jNwNeVhDS2swNebXYc8RHbGSm59YEJQ
https://vudpap.sk/porucha-autistickeho-spektra-u-dietata-2-cast/?fbclid=IwAR0GISjVo0DWoQjogKXdj0XmWYoLu7AKo14zq8rclIAtmhAYb6gDGTR7Yko
https://vudpap.sk/rodic-s-narcistickou-poruchou-osobnosti/?fbclid=IwAR0GISjVo0DWoQjogKXdj0XmWYoLu7AKo14zq8rclIAtmhAYb6gDGTR7Yko
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Zastavte sa s nami 

Prevencia rizikového                    

správania - 1. časť 

Podcastom otvoríme sériu, zameranú na prevenciu 

rizikového správania. Hostkou je psychologička Eva 

Smiková, ktorá priblíži tému rizikového správania, 

jeho typy, porovná jeho prejavy a príčiny vzniku 

v minulosti a dnes, a tiež popíše aktuálny výskum 

v oblasti rizikového správania detí a mládeže. Za-

meria sa aj na predstavenie prevencie ako takej, jej 

typov, špecifík prevencie v jednotlivých vekových ob-

dobiach a na model prevenčného spektra. Psy-

chologička Eva Smiková sa vo VÚDPaP-e venuje ve-

decko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie 

sociálnopatologických javov, porúch správania, 

agresivity a šikanovania.  

Prevencia rizikového                    

správania - 2. časť 

Pokračujeme v sérii podcastov, zaoberajúcich 

sa prevenciou rizikového správania. Hostkou je psy-

chologička Eva Smiková, ktorá porozpráva viac 

o účinných faktoroch prevencie, o viacúrovňovej pre-

vencii, a tiež o tom, kedy je preventívny program 

podľa výskumných zistení neúčinný. Venovať sa bude 

tiež efektívnym preventívnym programom, 

vytvoreným v zahraničí a ich adaptácii na naše pod-

mienky. Hovoriť bude aj o samotnej realizácii pre-

vencie na Slovensku a o aktuálne pripravovaných pro-

cesných i obsahových štandardoch prevencie. Pod-

cast si môžete vypočuť TU.  

https://vudpap.sk/prevencia-rizikoveho-spravania-1-cast/?fbclid=IwAR3eAwA7gcOhdg1aCyfA_pSp-acx88fLDnXapbydy-oPgHB18Zkq0DOwPqg
https://vudpap.sk/prevencia-rizikoveho-spravania-2-cast/?fbclid=IwAR11mxj0Mj6kGBy_big492WL1zwx18t1qDM_vR3J8jPNVA4E7ACbzzc793E
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Prevencia problematického 

používania digitálnych                 

technológií, sociálnych sietí              

a videohier - 1. časť 

V ďalšom zo série podcastov, zameraných na preven-

ciu rizikového správania detí a žiakov, sa budeme 

rozprávať so psychológom Michalom Božíkom, ktorý 

pracuje vo VÚDPaP-e, zároveň sa výskumne venuje 

digitálnym technológiám a je tiež spoluzakladateľom 

portálu Vĺčatá.sk. Zarámcujeme problematické použí-

vanie digitálnych technológií, sociálnych sietí a video-

hier deťmi a žiakmi z hľadiska času, kontextu, obsahu, 

ale aj individuality používateľa. Venovať sa budeme aj 

tomu, na čo sa môžu odborní zamestnanci v rámci 

prevencie nadmerného používania digitálnych tech-

nológií zamerať, ale tiež častým chybám, ktoré pri 

prevencii robia. Ponúkneme tiež riešenia, ako sa 

vyvarovať chybám, týkajúcim sa prevencie 

nadmerného používania digitálnych technológií z 

hľadiska rodových stereotypov. 

V podcaste sa spolu so psychológom Michalom 

Božíkom vrátime k téme prevencie problematického 

používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a 

videohier. V tejto časti náš hosť porozpráva viac o 

jednotlivých oblastiach digitálnych technológií, ako sú 

sociálne siete a videohry. Zameria sa na stratégie, 

pravidlá a aktivity, ktoré môžu odborní zamestnanci 

využiť pri práci s deťmi a žiakmi v škole. Zároveň pov-

ie viac o systéme nastavovania pravidiel spolu 

s príkladmi z praxe, ale aj o dôležitosti participácie 

detí pri ich procese tvorby. V závere zdôrazní význam 

súladu v komunikácii v tejto téme medzi školou 

a rodičmi. 

Prevencia problematického 

používania digitálnych                 

technológií, sociálnych sietí              

a videohier - 2. časť 

https://vudpap.sk/prevencia-problematickeho-pouzivania-digitalnych-technologii-socialnych-sieti-a-videohier-1-cast/?fbclid=IwAR3n7GPj9N6sA0K1RYlMqZOW7z-EYGP_Xa9go8z8WS9DwbU_uhw20AUzca4
https://vudpap.sk/prevencia-problematickeho-pouzivania-digitalnych-technologii-socialnych-sieti-a-videohier-1-cast/?fbclid=IwAR3n7GPj9N6sA0K1RYlMqZOW7z-EYGP_Xa9go8z8WS9DwbU_uhw20AUzca4
https://vlcata.sk/
https://vudpap.sk/prevencia-problematickeho-pouzivania-digitalnych-technologii-socialnych-sieti-a-videohier-2-cast/?fbclid=IwAR11mxj0Mj6kGBy_big492WL1zwx18t1qDM_vR3J8jPNVA4E7ACbzzc793E
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Zaujalo nás... 
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Kniha                                            

“Deti za hranicami 

možností” 

Anat Baniel v knihe opisuje jedinečnú 

a vedecky podloženú terapeutickú 

metódu práce s deťmi so špeciálnymi po-

trebami Anat Baniel Method (ABM) Neu-

roMovement®. ABM pomáha deťom aj 

dospelým so špeciálnymi potrebami 

po celom svete a skvalitňuje životy 

pri poškodeniach mozgu, či autizme. Ide 

o neinvazívny spôsob zlepšovania zdravia 

prostredníctvom uvedomelého pohybu. 

Viac informácií nájdete TU. 

 

 

Pozvánka na 9. ročník   

vedeckej konferencie      

a workshopu Komunitná 

psychológia na Slovensku 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave 

pozýva na ďalší ročník vedeckej konfer-

encie Komunitná psychológia na Slov-

ensku, ktorá sa bude konať  28. - 29. no-

vembra 2022. Cieľom podujatia je 

poskytnúť čas a priestor pre výskumníkov 

a odborníkov z rôznych oblastí 

komunitnej psychológie v Európe, aby sa 

mohli stretnúť pri prezentovaní svojej 

práce a výskumu. Viac informácií nájdete 

TU. 

Venujete sa vo svojej odbornej činnosti prevencii radika-

lizmu? Máte osvedčené programy, postupy alebo manu-

ály ako pristupovať k diskusii o hoaxoch s mladými alebo 

učiteľmi? Chceli by ste realizovať preventívny program 

pre PZ/OZ a diskutovať s nimi o hoaxoch? 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in-

formatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a 

digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. 

Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezin-

formáciám a nepravdivým správam na internete.            

Viac informácií nájdete TU. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám          

a nepravdivým správam na internete 

https://appa.sk/kniha-deti-za-hranicami-moznosti/#tab-id-2
https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/workshop/21_22/Flyer_2022.pdf
https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/workshop/21_22/Flyer_2022.pdf
https://challenge.gov.sk/
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Knižné novinky 

Zoznámte sa s interpretáciou detských kresieb a možnosťami jej praktického využitia pre pedagog-

ickú a špeciálno-pedagogickú prax. Publikácia vás názorným a komplexným spôsobom zoznámi s 

charakteristikami výtvarného prejavu detí. Zaoberá sa ako normami, tak patológiou a výklad dopĺňa 

autentickými ukážkami výkresov detí z vlastnej odbornej praxe autoriek. Čitateľom predstavuje zá-

kladné pojmy a zvláštnosti prejavov v detskej kresbe a tiež možnosti ich využitia napríklad v 

edukačnom procese. Zabudnuté nie sú ani úskalia diagnostických metód, ktoré sú významné najmä 

pre učiteľov. Publikácia je určená primárne pre študentov pedagogických i ďalších odborov z 

pomáhajúcich profesií, odborníkom, ale aj rodičom, starým rodičom a širšej verejnosti, ktorá sa o 

detský výtvarný prejav zaujíma. 
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Dětský výtvarný projev (V pedagogické praxi)                                                                                    

Autorky: Michaela Pugnerová, Irena Plevová                                                                                                                 

Grada, 2022 

https://www.martinus.sk/?uItem=1624531
https://www.martinus.sk/authors/michaela-pugnerova
https://www.martinus.sk/authors/irena-plevova


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. 

Publikácia je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní. Rovnako je práca s knihou osožná 

pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. 

čítanie s porozumením. Texty v knihe sú vytlačené veľkými písmenami a dvojfarebne, rozdelené po 

slabikách. Každý príbeh či poviedka má na konci niekoľko otázok k prečítanému textu na overenie 

si porozumenia prečítaného deja, ale i rozvoj naratívnych schopností, sociálnych a emocionálnych 

kompetencií detí. 
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Čítanka pre dyslektikov, 2. vydanie 

Autorky: Katarína Loulová, Barbora Hajduová 

Albatros, 2022 
 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.pantarhei.sk/autori/loulova-katarina

