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Príjemné čítanie. 

   Milí čitatelia, 

máme tu október a s ním prichádza aj nové číslo nášho newslettera s bohatým obsahom. Dočítate sa       

v ňom o regionálnych stretnutiach k štandardom v každom kraji, ktoré štartujú už túto jeseň a nezabud-

neme vám pripomenúť aj možnosť prihlásiť sa na našu online konferenciu 3x KaM. VÚDPaP hľadá 4 dob-

rovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorí okrem skúseností napr. vo výskumno-vedeckej oblasti, či v oblasti pria-

mej práci s deťmi, získajú aj mnoho ďalších benefitov. Tím národného projektu „Štandardy“ v rámci 

„Programu podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce“ pripravuje odborné tematické stretnutia 

pre štátnu správu a samosprávu, ktoré sa budú sa venovať témam „Vypočúvanie detského klienta a 

špecifiká detského vývinu“ a „Radikalizácia a extrémizmus“. Tím národného projektu „Usmerňovať pre 

prax“ spustil online dotazníkový prieskum potrieb zariadení poradenstva a prevencie v čase mimoriadnej 

situácie (pandemickej, vojnovej a i.). Zozbierané a vyhodnotené dáta následne zverejníme na našom 

webe. Naši kolegovia z výskumu vám ponúknu novinky z výskumnej úlohy - Skríning rozvoja detí 

v predprimárnom vzdelávaní a dozviete sa aj to, aké sú špecifiká výchovy detí narcistickou matkou. Ne-

chýbajú nové odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi a zostrih z nášho webinára „Návrh 

terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči“. V závere sa s nami zastavte „Odborne na 

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

V newsletteri                              

nájdete tieto termíny 

po ut st št pi so ne 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Október 2022 

10 16 

20 

Do tohto dátumu je možné prihlasovať sa na našu online konferenciu 3x KaM. 

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo vo VÚDPaP-e je potrebné do tohto dátumu do 12:00 hod. zaslať 

nám svoj životopis a motivačný list. 
10. 

16. 

20.-21. 

21 

V týchto dňoch sa uskutoční online konferencia 3x KaM. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RYadwkiQlU2IC_mwinzIOpUlQkXpuO1Ilpvy9ChCg0dUN1dKWEE3Q0QyMU05VUFBTTBBMFQ2TEw0UiQlQCN0PWcu
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Dávame                                                                       

do pozornosti                                 

Regionálne stretnutia               

k štandardom v každom kraji 

už túto jeseň! 

V nadväznosti na finalizáciu návrhu výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva a finalizáciu 

štandardu v metodickom usmerňovaní pripravujeme regionálne stretnutia pre riaditeľov a riaditeľky poradenských 

zariadení, špeciálnych výchovných zariadení, zástupcov Regionálnych úradov školskej správy a ďalších zástupcov 

systému poradenstva a prevencie. 

Súčasťou stretnutí budú prednášky k jednotlivým štandardom, ako aj predstavenie materiálov a výstupov zamera-

ných na podporu implementácie štandardov v systéme poradenstva a prevencie.   

Pozvánky s termínmi a detailným programom zašleme mailom na prelome septembra a októbra.  

Názov konferencie 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie 

#multidisciplinaritu #motiváciu #metódy. Tohtoročná konferencia sa uskutoční v dňoch         

20. a 21. októbra 2022. Tento rok opäť ponúkneme atraktívne tematické bloky prednášané 

odborníkmi a odborníčkami vo svojich oblastiach:  

Program konferencie 3xKaM je aktuálne k dispozícii! 

Plánované a neplánované zmeny, ako aj ich dosah na duševné zdravie a spoločnosť. 

Psychológia nepodložených presvedčení. Krízová intervencia (vojna, COVID-19). 

Konšpirácie, hoaxy, dezinformácie, propaganda. 

Aké výzvy predstavuje súčasná doba pre duševné zdravie mladých ľudí? 

Zmeny v poradenskom systéme. 

Inklúzia a multidisciplinarita. 

Pedagogická a školská psychológia. 

Diagnostika v školskom prostredí. 

Reformy chystané rezortom školstva. 
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Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke a fejsbukovej udalosti konferencie. 

Konferencia má v súčasnej dobe stovky registrovaných poslucháčov a poslucháčok 

z radov študentstva aj odborných pracovníkov a pracovníčok, avšak stále je mož-

nosť sa prihlásiť, až do 16.10.2022, prostredníctvom priloženého registračného 

formulára. 

Registračný formulár             

pre poslucháčov  

a poslucháčky nájdete TU.  

Konferencia má konečný    

zoznam prednášajúcich ľudí 

a tém prednášok, ktorý si mô-

žete pozrieť v prehľadnom 

programe konferencie. 

Program konferencie nájdete TU.  

Obsadzujeme voľnú 

pracovnú pozíciu 

            - Regionálny    

expert: budovanie        

partnerstiev a rozvíjanie 

dobrej praxe                     

v poradenskom systéme 

Chcete svojou prácou prispieť  

k zvyšovaniu kvality života detí 

a zníženiu ich školskej                  

neúspešnosti?  

 

Byť súčasťou celonárodného 

tímu viac ako 200 interných 

a externých odborníkov 

z oblasti výchovného                  

poradenstva a prevencie? 

 

 

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého 

víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy 

kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovné-

ho poradenstva a prevencie. Štandardy tvoríme s dôrazom na 

multidisciplinárny prístup - spoluprácu všetkých zúčastnených 

pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí 

v systéme výchovného poradenstva a prevencie, kto-

rým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie 

kvality práce. 

 

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre    

Nitriansky kraj.  

 

Viac informácií nájdete TU.  

https://vudpap.sk/3xkam/3xkam-2022-aktuality/
https://www.facebook.com/events/1729759550718983/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RYadwkiQlU2IC_mwinzIOpUlQkXpuO1Ilpvy9ChCg0dUN1dKWEE3Q0QyMU05VUFBTTBBMFQ2TEw0UiQlQCN0PWcu
https://vudpap.sk/3xkam/3xkam-2022-program/
https://vudpap.sk/regionalny-expert-budovanie-partnerstiev-a-rozvijanie-dobrej-praxe-v-poradenskom-systeme-2/
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Staň sa jedným zo 4 dobrovoľníkov/

dobrovoľníčok v rámci projektu       

Európskeho zboru solidarity a stráv 12 

mesiacov vo Výskumnom ústave det-

skej psychológie a patopsychológie! 

Ak sa zaujímaš sa o duševné zdravie, 

psychológiu alebo príbuzné odbory, 

ak chceš získať praktické skúsenosti  

s prácou s deťmi, výskumom či ma-

nažmentom národných projektov,   

si tým najvhodnejším kandidátom, 

kandidátkou na dobrovoľnícku    

službu.  

 

Vďaka dobrovoľníctvu vo VÚDPaP-e 

si rozvinieš profesijné a osobnostné 

zručnosti a podporíš svoje budúce 

uplatnenie sa na trhu práce. Môžeš 

si vybrať svoje aktivity z činností  

VÚDPaP podľa vlastnej oblasti            

záujmu. 

október 2022 

Čo Ti ponúkame? 

Môžeš získať skúsenosti v jednej z týchto oblastí: 

 

 vo výskumno-vedeckej oblasti,  

 v informačno-edičnej oblasti,  

 vo vzdelávacej a mediálnej oblasti,  

 v oblasti priamej práci s deťmi, 

 vo finančnej a administratívnej oblasti. 

Čo môžeš u nás získať? 

Staň sa súčasťou Európskej dobrovoľníckej  

služby vo Výskumnom ústave detskej psycholó-

gie a patopsychológie a získaš: 

 prax vo vybranej oblasti 

 mentoringovú podporu v práci aj mimo nej 

 odborné vedenie pod dohľadom expertov, 

ktorí sa budú starať o podporu a rozvoj dob-

rovoľníkov/čok 

 prístup k rozmanitým vzdelávaniam 

a aktivitám 

 priestor pre vlastné iniciatívy 

a sebarealizáciu 

Ďalšie benefity dobrovoľníctva vo VÚDPaP-e: 

 príspevok na ubytovanie a stravu (prípadne ubytovanie 

zabezpečené VÚDPaP-om) 

 poistenie 

 vreckové na mesačnej báze, podľa pravidiel Európskeho 

zboru solidarity 

 náhrady cestovných nákladov 

 po ukončení dobrovoľníckych aktivít získaš Európsky certi-

fikát YouthPass potvrdzujúci účasť a absolvovanie aktivít, 

nadobudnutie nových zručností a kompetencií 

 po absolvovaní dobrovoľníckej činnosti získaš osvedčenie 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsycholó-

gie s popisom absolvovaných činností. 

Pre koho je naša ponuka určená? 

 Dobrovoľnícke aktivity sú určené 2 mladým ľuďom zo Slovenska a 2 mladým ľuďom zo zahraničia do 30 rokov, 

ktorí aktuálne nemajú status zamestnanca alebo študenta denného štúdia. Dobrovoľníctvo je vhodné napríklad 

pre absolventov škôl, ktorí chcú získať prvé odborné skúsenosti pod pravidelným vedením. Vítaná je skúse-

nosť pôsobenia v humanitných a ekonomických témach.   

 Kritériá výberu sa zamerajú na preferované aktivity prihlásených; prínos aktivít pre ich ďalší pracovný a osobný 

život a prihlásení sú pripravení 12 mesiacov sa venovať dobrovoľníckej činnosti. 
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marcela.glasova@vudpap.sk 

Ako sa prihlásiť? 

 

 Potrebuješ sa zaregistrovať TU a musíš mať pridelené tzv. Participant Reference Number.                                  

Tento krok je nevyhnutný pre administratívne spracovanie nástupu na dobrovoľníctvo.  

 Do 10.10.2022 do 12.00 hod. je na adresu dobrovolnici@vudpap.sk potrebné                                                         

zaslať:  

životopis so súhlasom so spracovaním osobných údajov,  

motivačný list.  

 Následne, prosím, vyplň nasledujúci formulár. 

 Informácie k ďalšiemu postupu a k termínu výberového konania pošleme najneskôr                                                          

do 12.10.2022 na tebou zadaný email. 

V prípade potreby  

e-mail: 

ďalších informácií je          

kontaktnou osobou                                

Mgr. Marcela Glasová,  

Zverejnili sme nové              

odborné postupy                        

v pedagogickej                           

a poradenskej praxi 

Dieťa experimentujúce so psychoaktívnymi látkami 

z pohľadu reedukačného centra 

 

Experimentovanie detí základných a stredných škôl 

s drogami predstavuje aktuálny a závažný problém. 

Opakované užitie drogy predstavuje značné riziko 

vzniku drogovej závislosti. Napriek skutočnosti, že 

školy kladú pri prevencii dôraz na problematiku 

drogových závislostí, počet detí a mládeže konzu-

mujúcich drogy je vysoký a znižuje sa tiež veková 

hranica experimentovania s drogami. 

Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo 

rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese 

 

Deti a mladí ľudia mnohokrát vnímajú svoju odliš-

nosť od iných, nie vždy ju vedia pomenovať,  aj pre-

to, že prechádzajú rôznymi vývinovými úlohami, 

ktoré by mali napĺňať.  Jednou z možností, v čom sa 

cítia iní a iné, je ich rodová identita. Rodová identita 

sa vyvíja a je uvedomovaná už od raného detstva 

(APA, 2020), pričom deti/mladí ľudia môžu prechá-

dzať aj dlhými obdobiami jej zvažovania a v súvislos-

ti s tým prežívať stres, zmätok, rôzne zložité pocity, 

a to aj vo vzťahu k svojim spoločenským identitám 

(t. j. kým sú; ako sa budú prezentovať a i.). 

Dieťa s telesným postihnutím v edukačnom procese 

 

Hlavným cieľom je nielen začlenenie dieťaťa s telesným postihnutím do školského prostredia, ale aj vytváranie 

vhodných podmienok na inklúziu, ktorá bude prospešná pre všetkých účastníkov vzdelávania (vytvoriť rovnaké 

možnosti výchovy a vzdelávania všetkých žiakov škôl). 

mailto:marcela.glasova@vudpap.sk
https://youth.europa.eu/solidarity/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RYadwkiQlU2IC_mwinzIOgLn5JwnT19BgFU0zkgYl75UNTdORjNJV0swTDZMVUo5TzBBM09WOTdWUC4u
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dieta-experimentujuce-so-psychoaktivnymi-latkami-z-pohladu-reedukacneho-centra.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dieta-experimentujuce-so-psychoaktivnymi-latkami-z-pohladu-reedukacneho-centra.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dieta-s-telesnym-postihnutim-v-edukacnom-procese.pdf
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Deti/mladiství s problémami v kariérovom vývine 

 

Kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP - zrakové 

postihnutie 

 

Kariérové poradenstvo predstavuje komplexnú od-

bornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých 

vývinových úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb 

vo sfére práce, zamestnania, povolania, vrátane 

vzdelávania a odbornej prípravy. Predstavuje systé-

mový vývinový prístup k človeku počas životnej ces-

ty. 

Poradenstvo predstavuje proces/činnosť, ktorým/-

ou vyškolený odborník poskytuje záujemcovi infor-

mácie, ktoré potrebuje na riešenie konkrétnej život-

nej situácie, odovzdáva mu vedomosti nevyhnutné 

pri riešení aktuálneho problému, umožňuje mu zís-

kať vhodné zručnosti a kompetencie v prekonávaní 

životných prekážok. 

Kariérové poradenstvo v I. smerovej voľbe v edu-

kačnom aj poradenskom procese – Proces kariéro-

vého poradenstva u žiakov končiacich ročníkov ZŠ 

 

Kariérové poradenstvo sa definuje ako proces, 

v ktorom poradca spolupracuje so žiakmi a pomáha 

im pri ujasňovaní, špecifikovaní, implementovaní 

a prispôsobovaní sa rozhodnutiam, ktoré sú spojené 

s prácou. Kariérové poradenstvo sa zameriava na 

interakciu medzi prácou a ostatnými životnými rola-

mi (Amundson et al., 2011, s. 7). Kariérové rozhod-

nutie môžeme definovať ako výber jednej z mož-

ných alternatív týkajúcich sa povolania, ktoré majú 

dopad na prežívanie a správanie jednotlivca, spoje-

ných s pracovnými skúsenosťami a aktivitami počas 

životnej dráhy jednotlivca (Pilárik, 2019, s. 19). 

Okrem odborných postupov prinášame aj skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej 

a poradenskej praxe v rôznych témach: 

Pásmo intelektového podpriemeru 

Žiačka s ťažkým mentálnym postihnutím 

Multidisciplinárna spolupráca pri riešení problémov v reedukácii žiačky pochádzajúcej z dysfunkčnej rodiny 

Zverejnené skúsenosti z pedagogickej a poradenskej praxe sa vo všeobecnosti zameriavajú na celé spektrum 

tém (napr. z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva, intervencie), s ktorými sa odborníci stretávajú pri po-

skytovaní starostlivosti deťom a ich rodinám. Skúsenosti boli zbierané v časovom horizonte od roku 2019 do 

roku 2021. 

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladistvi-s-problemami-v-karierovom-vyvine-Karierove-poradenstvo-pre-ziakov-so-SVVP-zrakove-postihnutie.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Karierove-poradenstvo-v-I.-smerovej-volbe-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese-Proces-karieroveho-poradenstva-u-ziakov-konciacich-rocnikov-ZS.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Karierove-poradenstvo-v-I.-smerovej-volbe-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese-Proces-karieroveho-poradenstva-u-ziakov-konciacich-rocnikov-ZS.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Karierove-poradenstvo-v-I.-smerovej-volbe-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese-Proces-karieroveho-poradenstva-u-ziakov-konciacich-rocnikov-ZS.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/SKUSENOST-Pasmo-intelektoveho-podpriemeru.pdf
https://vudpap.sk/prinasame-dalsie-odborne-postupy-a-skusenosti-multidisciplinarneho-pristupu-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/%C5%BDia%C4%8Dka%20s%20%C5%A5a%C5%BEk%C3%BDm%20ment%C3%A1lnym%20postihnut%C3%ADm
https://vudpap.sk/prinasame-dalsie-odborne-postupy-a-skusenosti-multidisciplinarneho-pristupu-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/Multidisciplin%C3%A1rna%20spolupr%C3%A1ca%20pri%20rie%C5%A1en%C3%AD%20probl%C3%A9mov%20v%20reeduk%C3%A1cii%20%C5%BEia%C4%8Dk
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RAN Tematické stretnutie: Aktuálne výzvy a riešenia pri práci s mládežou 

v prevencii a boji proti násilnému extrémizmu (P/CVE - preventing             

and countering violent extremism) 

V septembri sa vo Viedni konalo medzinárodné stret-

nutie odborníkov a odborníčok z platformy „RAN 

Practicioners“ (Radicalisation Awareness Network), 

ktorí pracujú s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáci-

ou a extrémizmom v rôznych oblastiach. Témou stret-

nutia boli aktuálne výzvy a riešenia v prevencii a boji 

proti násilnému extrémizmu (P/CVE). Naša kolegyňa 

Jarmila Zsírosová vám v príspevku priblíži niektoré 

z tém, ktorým sa na stretnutí venovali.  

Mládež naďalej ostáva hlavnou cieľovou skupinou, 

ktorú sa teroristické a extrémistické skupiny snažia 

nalákať a využiť na dosahovanie svojich cieľov, a to 

v európskom i medzinárodnom spoločenstve (United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2017). Radikalizo-

vať sa môžu mladí ľudia pochádzajúci z rôzneho pro-

stredia a podmienok, no existujú aj isté faktory, ktoré 

robia niektorých jednotlivcov viac zraniteľnejšími 

(educate.against.hate, 2022). Medzi osobné faktory 

patria napríklad ťažkosti s formovaním vlastnej identi-

ty, rodinné problémy, pocity frustrácie či odcudzenia a 

vylúčenia, zážitok traumatickej udalosti, prežívanie 

(vnímanie) diskriminácie a vzďaľovanie sa od svojho 

kultúrneho alebo náboženského prostredia. Ktorýkoľ-

vek z týchto faktorov môže spôsobiť, že mládež bude 

náchylnejšia uveriť, že tvrdenia extrémistov sú odpo-

veďou na ich problémy. K zraniteľnosti mládeže pri-

spievajú aj vonkajšie faktory, akými sú napätia 

v komunite alebo stresujúce udalosti ovplyvňujúce 

dianie v krajine, z ktorej mladý človek pochádza. 

V skutočnosti však ide o akýsi kaleidoskop faktorov, 

ktorý vytvára nekonečné a jedinečné kombinácie, kvôli 

ktorým sa mladí ľudia stávajú zraniteľnými voči radika-

lizácii (Ranstorp, 2016). 

Represívne reakcie na extrémizmus nie sú dostatočné, 

najmä pri práci s mládežou. Preto je nevyhnutné začať 

dostatočne skoro s budovaním odolnosti a podporovať 

tie faktory, ktoré chránia mládež pred radikalizáciou 

a vstupom do extrémistických skupín. Pracovníci 

a pracovníčky v priamej práci s mládežou tu zohrávajú 

kľúčovú úlohu. Mali by prispievať k posilneniu sociál-

neho kapitálu mladých ľudí, podporovať výchovu 

k občianstvu, rozvíjať zručnosti ako kritické myslenie 

a  mediálnu gramotnosť, pomáhať  im pri hľadaní  vlas- 

tnej identity a v neposlednom rade viesť s mladými roz-

hovory na náročné a citlivé témy (RAN activities on 

youth work and education, 2021).  

Kontext 

Predchádzajúce RAN podujatia sa zamerali na špecific-

ké zraniteľné skupiny mládeže, akými sú izolovaná mlá-

dež, deti, ktoré sa vrátili z oblastí ovládaných extrémis-

tickými organizáciami, mládež vyrastajúca v extrémis-

tických rodinách alebo deti utečencov (RAN Rehab 

working group meeting on Returning FTFs and their 

families, 2021). Izolácia spôsobená pandémiou bola 

odborníkmi a odborníčkami z priamej práce s mládežou 

identifikovaná ako výzva pre ich preventívnu prácu s 

cieľovými skupinami. Taktiež spomenuli nedostatočný 

rozvoj sociálnych zručností u všetkých mladých ľudí, 

ktorým chýbala interakcia s rovesníkmi a pedagógmi. 

Práve tieto zručnosti sú dôležité pre odolnosť voči radi-

kalizácii a bude potrebné sa im v nasledujúcich rokoch 

venovať (RAN Y&E working group meeting ‘Youth isola-

tion: how to get them out of it?’, 2020). 

Pri práci s tak špecifickou skupinou, akými sú mladí ľu-

dia pochádzajúci z extrémistického prostredia, resp. sa 

vrátili z oblastí ovládaných extrémistickou skupinou, sa 

vynárajú mnohé kľúčové výzvy, na ktoré je potrebné 

reagovať. Pre prevenciu násilného extrémizmu je dôle-

žité, aby boli opätovne začlenení do spoločnosti. Preto 

jednou z tém je napr. zabránenie ich stigmatizácii 

v školskej triede, či iných kolektívoch, poprípade citlivá 

práca s tými, ktorých rodičia sú vo väzení. Významným 

prvkom akejkoľvek preventívnej práce je potreba nad-

viazať kontakt s rodinou, či inými osobami z blízkeho 

okolia mladého človeka (RAN policy & practice event 

‘Building resilience among young children raised in ex-

tremist environments – specifically child returnees’, 

2018).   

V rámci DE-radikalizácie a rehabilitácie RAN odborníci a 

odborníčky nedávno diskutovali o výzvach súvisiacich s 

motivovaním zradikalizovanej alebo ohrozenej mláde-

že, aby dobrovoľne vstúpili do poradenstva a/alebo do 

EXIT programov. Hlavnými výzvami tu sú najmä vybu-

dovanie cesty pre prvý kontakt (aj online) a získanie  

dostatočnej dôvery. Rozhodnutie ísť do tohto náročné-  
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ho a dlhodobého procesu deradikalizácie a aj v ňom 

zotrvať, si vyžaduje značnú dávku motivácie 

a odhodlania, ktorú je potrebné neustále podporovať 

(RAN Rehabilitation working group meeting on Moti-

vation, 2020).   

Iné RAN podujatia sa zamerali na úlohy, ktoré 

v prevencii tvoria vzdelávacie inštitúcie a práca 

s mládežou ako taká. Poukázali na to, že je dôležitý 

spoločný pedagogický prístupu v celom okolí 

a susedstve, je potrebné budovať školy ako laboratóriá 

demokracie, venovať sa digitálnej práci s mládežou a 

využívať i športové aktivity, viesť s dospievajúcimi ná-

ročné rozhovory a otvárať aj kontroverzné, či citlivé 

témy. Venovali sa aj rodovo-citlivým prístupom práce 

a otázkam, ako cielene osloviť mladé ženy (aj mladých 

mužov) napr. na sociálnych sieťach. Nedávne publiká-

cie RAN Practitioner o mládeži zdôraznili potrebu po-

zrieť sa na kvalitu online obsahu, ktorý mladí ľudia 

konzumujú a nezameriavať pozornosť len na to, koľko 

času v online priestore strávia (RAN Paper Hybrid 

youth and social work, 2021). 

Ciele stretnutia 

Septembrové tematické stretnutie bolo zamerané na 

aktuálne výzvy a možné postupy práce s mládežou (vo 

veku od 12 do 18 rokov) v témach prevencie radikali-

zácie a boja proti násilnému extrémizmu na všetkých 

úrovniach preventívnych intervencií. Tie sa najčastej-

šie delia do troch kategórií:  

 Primárna prevencia, ktorá je zameraná na širšiu ve-

rejnosť s cieľom posilniť odolnosť a zvýšiť povedomie 

o fenoméne radikalizácie, 

 Sekundárna prevencia sa zacieľuje na zraniteľné oso-

by a skupiny ohrozené alebo vykazujúce prvotné 

známky radikalizácie, 

 Terciárna prevencia je zameraná na už zradikalizova-

né osoby a ich bezprostredné sociálne okolie. Cieľom 

je spustiť procesy vystúpenia zo skupiny, deradikali-

zácie a rehabilitácie (RAN Manual: Transforming 

schools into labs of democracy, 2018). 

Hlavnou úlohou preventívnych aktivít je podporiť pro-

tektívne faktory, ktoré budujú a posilňujú odolnosť 

mládeže voči radikalizácii, a zároveň pracovať na 

zmierňovaní rizikových faktorov, ktoré naopak zvyšujú 

zraniteľnosť voči tomuto negatívnemu javu. 

Cieľom stretnutia bolo otvoriť diskusie k zvoleným té-

mam, zdieľať príklady dobrej praxe a hľadať možnosti, 

ako tieto skúsenosti preniesť do rozličných kontextov.  

Zhrnutie základných poznatkov a inšpiratívne myšlienky zo 

stretnutia 

V úvode dostali slovo tri RAN legendy (ako ich moderá-

tor nazval), ktoré sa téme prevencie radikalizácie 

a násilného extrémizmu dlhodobo venujú. Každá z nich 

pôsobí na inom stupni prevencie a v inej oblasti práce 

s mládežou (školstvo, mládežnícke centrá, duševné 

zdravie).  

Účastníkom a účastníčkam pripomenuli základné teore-

tické východiská, akými sú napr. Schodisko k terorizmu 

(The Staircase to Terrorism) od Moghddama, Pyramída 

prevencie (The prevention pyramid) podľa Johna Decler-

cka a Batesonove Logické stupne identity a komunikácie 

(Identity and communication logical levesl). Pre dosiah-

nutie želateľných výsledkov je nevyhnuté dôkladne po-

rozumieť procesom radikalizácie a pôsobiť na všetkých 

stupňoch tohto procesu. Prevencia nespočíva v pár inter-

venciách,  je to beh na dlhé trate. V praxi sa dobre osved-

čila aj individuálna práca, v ktorej nie je nevyhnutné sa 

zúžene orientovať na problematiku radikalizácie 

a extrémizmu. Je potrebné zbaviť sa očakávania, že mladý 

človek bude chcieť o tejto téme hovoriť. Zároveň je po-

trebné si uvedomiť, že to, čo my alebo spoločnosť vníma-

me ako problémové, je pre neho/ju riešením jeho/jej ťaž-

kostí. Efektívne je zacieliť sa na iné témy, ktoré mladý 

človek sám prináša a chce na nich pracovať. Ich vyriešenie 

ho často samo privedie k odklonu od radikálnych ideoló-

gií. Osvedčenou stratégiou je aj vytváranie spojenectiev 

z okolia mladého človeka. Práca s rodinou, školou, či iný-

mi blízkymi osobami v komunite je nesmierne dôležitá 

a pozitívne ovplyvňuje priebeh rehabilitácie, i prevencie 

ako takej.   



Aké novinky prináša                                         

národný projekt                         

„Štandardy“?  
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Hlavnou myšlienkou identifikovanou na tomto stretnu-

tí za kľúčovú v pre P/CVE, je: nie je možné robiť pre-

venciu bez mladých. Je nevyhnutné prizývať ich do 

aktivít, dať im hlas a pozorne mu načúvať, vychádzať 

z ich potrieb a používať ich nástroje a jazyk. Predstavi-

telia radikálnych hnutí a šíritelia extrémistických ideo-

lógií tieto nástroje mladých využívajú, preto je nevy-

hnutné vytvárať istú protiváhu k týmto nenávistným 

naratívom.  

Nakoľko išlo o jednodňové stretnutie, nebol dostatoč-

ný priestor preniknúť hlbšie do daných tém. Avšak aj 

45-minútová diskusia priniesla mnoho zaujímavých 

podnetov, rozdielnych pohľadov a výborných nápadov. 

Každý z prítomných mal relevantné skúsenosti 

a inšpiratívne príbehy zo svojej praxe, ktoré účastníkov  

a účastníčky obohatili, alebo im aspoň zvýšili povedo-

mie. Dôležité bolo a je, vytvoriť priestor pre odborníkov 

a odborníčky z rôznych oblastí práce s mládežou rozprá-

vať sa, navzájom sa počúvať. To je zároveň spoločným 

a efektívnym nástrojom aj pri prevencii radikalizmu 

a extrémizmu: byť spolu s mladými a dospievajúcimi 

ľuďmi, viesť s nimi zmysluplné rozhovory, načúvať ich 

potrebám a spoznávať ich vnímanie sveta. 

Viac informácií k téme prevencie radikalizácie a boja 

proti násilnému extrémizmu si čitatelia a čitateľky môžu 

nájsť na webových stránkach Európskej komisie, alebo 

priamo TU. Na web stránke nájdete (okrem iného) 

publikácie z predošlých tematických RAN stretnutí 

v anglickom jazyku.  

Finalizácia návrhu                        

obsahových a výkonových 

štandardov pre MŠVVaŠ SR  

V mesiaci september sme ukončili proces tvorby ob-

sahových a výkonových štandardov. Opakovane sme 

sa vracali ku reflexiám z overovania a k základnému 

filozofickému rámcu pre štandardy odborných čin-

ností. Teší nás, že pri finalizácii štandardov sme videli 

veľký kus spoločnej práce našich autorov, hodnotite-

ľov, recenzentov, overovateľov, interných aj exter-

ných expertov. Štandardy na konci septembra odo-

vzdávame Ministerstvu školstva vedy, výskumu a 

športu SR.   

Pokračuje „Program podpory a rozvoja                             

multidisciplinárnej spolupráce”  

V druhom kole Programu, ktoré prebieha od septem-

bra do novembra 2022, máme zatiaľ naplánovaných 

celkovo 41 tematických stretnutí, z ktorých 15 sa odo-

hralo v priebehu septembra.  Účastníci si mohli vybrať 

tri z dvadsiatich rôznych tém. Pripravujeme odborné 

tematické stretnutia aj pre štátnu správu a samosprá-

vu, ktoré sa uskutočnia v mesiaci november 2022 a 

budú sa venovať témam „Vypočúvanie detského 

klienta a špecifiká detského vývinu“ a „Radikalizácia a 

extrémizmus“. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new/publications_en
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Rozvoj multidisciplinárnej   

spolupráce v bratislavskom 

regióne  

Dňa 22.9.2022 zrealizovalo Regionálne projektové 

centrum v Bratislave druhé stretnutie zamerané na 

rozvoj multidisciplinárnej spolupráce zariadení  po-

radenského systému Bratislavského kraja 

v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy. 

Hlavným cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnili 

riaditelia a odborní zamestnanci štátnych  a  súkrom- 

ných poradenských zariadení, bolo zjednotiť prehľad mož-

ností poskytovania poradenských odborných činností 

vzhľadom na typ klientely v školskom roku 2022/2023, 

zber podnetov pre ďalšie nastavovanie siete poradenské-

ho systému a nastavenie obsahovej náplne odborných 

a odborno-metodických činností poradenských zariadení.    
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Spustili sme online dotazníkový prieskum potrieb za-

riadení poradenstva a prevencie v čase mimoriadnej 

situácie. Cieľom je získať informácie o potrebách, sú-

visiacich s metodickou činnosťou pedagogických a 

odborných zamestnancov v systéme poradenstva a 

prevencie v čase pandemickej, vojnovej či inej mimo-

riadnej situácie. Zozbierané a vyhodnotené dáta bu-

dú zverejnené na našom webe. 

Štandardizácia diagnostických nástrojov 

Popri procese štandardizácie a overovania vybraných 

diagnostických nástrojov realizujeme školenie exter-

ných expertov, ktorí budú v priebehu októbra a no-

vembra spracovávať kazuistiky o priebehu testovania 

s použitím Testu porozumenia reči.  

Čo je nové                         

v národnom projekte                        

„Usmerňovať pre prax”? 

Potreby zariadení poradenstva a prevencie 

v kontexte metodickej činnosti v čase                 

mimoriadnej situácie 

Vzdelávania Koordinácia školských 

podporných tímov a koordinácia    

v metodickom usmerňovaní 

V dňoch 20. - 23.9.2022 sa v priestoroch dočasných vzdelávacích stredísk v Poprade a v Piešťanoch uskutočnili 

záverečné prezentácie 3. kola  inovačného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov. Prezentova-

ním činnosti školských podporných tímov vo vlastných školách tak ďalších 98 účastníkov úspešne ukončilo vzdelá-

vanie. Od 13. septembra sme prostredníctvom inovačného vzdelávania Koordinácia v metodickom usmerňovaní 

začali vzdelávať odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie (PaP). Účastníkmi vzdelávania sú aj 

riadiaci zamestnanci. Prvé vzdelávacie skupiny účastníkov už absolvovali 1. blok vzdelávania s témou „Orientácia 

a práca v online priestore“  a v spätnej väzbe ocenili, že sa naučili pracovať v dištančných formách komunikácie, 

efektívne využívať funkcionality online platforiem v práci koordinátora metodického usmerňovania, či nástroje na 

mapovanie potrieb (Google forms, Survio). V priebehu októbra pokračujeme témou Metodická činnosť a apliká-

cia metodickej činnosti v systéme PaP. Inovačné vzdelávanie má 6 vzdelávacích blokov a jeho ukončenie formou 

záverečnej prezentácie je naplánované v marci 2023. 
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Pravidelný čitateľ už vie, že pripravenosť na školské vzde-

lávanie zahŕňa nielen charakteristiky psychického a fyzic-

kého vývinu, ale aj socializáciu, emocionálny a osobnost-

ný vývin. Významný podiel na výslednom obraze majú 

tiež faktory rodinného, výchovného a sociálneho prostre-

dia. Sledovanie uvedených aspektov je predmetom dlho-

dobého procesu, nie jednorazového hodnotenia. Dôleži-

té je zaznamenávať zmeny a priebežne rozvíjať potrebné 

oblasti.  Vypracovanie a overenie primeranej metódy na 

vyššie uvedené potreby bolo zaradené do Plánu úloh 

VÚDPaP-u na základe požiadavky MŠVVaŠ SR.  

Doposiaľ sme vás informovali o priebežných výsledkoch 

výskumu na webovej stránke VÚDPaP-u, TU. Rovnako tak 

i v minulých číslach newsletter- a, napr. TU, str. 9, alebo 

TU, str.4. Teraz by sme vás radi informovali o ďalšom 

priebehu výskumnej úlohy. 

narodenými do chudoby. Projekt Omamy je veľmi ús-

pešný a má výborné ohlasy u ľudí. Účastníci a účastníčky 

webináru absolvovali inštruktáž, akým spôsobom majú 

vypĺňať záznamový hárok. Počas webináru boli upozor-

není aj na prípadné nejasnosti pri vypĺňaní záznamových 

hárkov.  

Napr. päťročné deti v SR nevedia jesť paličkami. Avšak 

nemôžeme z tohto javu vyvodiť výsledok, že deti v SR 

majú problém v oblasti jemnej motoriky. Inými slovami 

povedané, je potrebné si uvedomiť, či nie je niektorá 

položka aj kultúrne podmienená! Je diskutabilné, akým 

spôsobom PZ zhodnotí (1 – výborne, bez ťažkostí zvlád-

nuté, 2 – dosť dobre zvládnuté, 3 – zatiaľ nezvládnuté) 

v záznamovom hárku položku, kde má žiak povedať svo-

je meno, priezvisko a adresu. Pokiaľ žiak odpovie, že 

býva pri kostole - vo väčších mestách, by bola takáto 

odpoveď asi nepostačujúca, no naopak v menšom mes-

te či na dedine je možné, že informácia „pri kostole“ je 

informáciou, ktorá je ako adresa postačujúca.  

Z predošlej praxe, pri opisovaní žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít sa často stretá-

vame s touto chybou, kde PZ pripisovali až vnútorné 

zaostávanie dieťaťa – čo môže mať fatálne následky 

v budúcom školskom, ale aj osobnom živote. 

V neposlednom rade je dôležité si uvedomiť, že v proce-

se testovania a pri odporúčaní výchovno-vzdelávacích 

postupov je nevyhnutné zohľadňovať určité faktory, aj 

podmienky rodinného a výchovného prostredia! 

Nahliadnite do úseku                          

nášho výskumu...  

október 2022 

Novinky z výskumnej úlohy                                                 

- Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní 

Skríning rozvoja detí v PV vyskúšajú aj Omamy 

Metodika Skríning rozvoja detí v PV sa dostal do rúk asis-

tentkám učiteľa zapojených do programu Omama. Skrí-

ning bude môcť byť po pilotnom overení u žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia, či 

z marginalizovaných rómskych komunít prispôsobený 

pre všetkých bez rozdielu!  

V auguste 2022 pripravila kolegyňa PhDr. Magdaléna 

Špotáková, CSC. webinár určený pre asistentky učiteľa 

z projektu CESTA VON. Projekt Omama pilotne rozbehli v 

troch chudobných komunitách. Momentálne pôsobia už 

v  20  komunitách.  Omamy pracujú  s  najmenšími deťmi  

Skríning rozvoja ako predpríprava pre pracovníkov         

po novom v ŠCP 

Skríning môžeme hrdo vyhlásiť za jediný nástroj, ktorý 

je overený, štandardizovaný a mal by tak celkom nahra-

diť všetky podomácky učiteľkami vyrobené „depistáže“ 

a dotazníky/formuláre určené pre deti v predškolskom 

veku, ktoré nie sú jednotné a sťažujú (alebo len nepo-

máhajú – sú teda zbytočné) prácu odborným zamest-

nancom v poradenských centrách, či neskôr špeciálnym 

pedagógom v ZŠ. Skríning jednoznačne považujeme za 

nástroj, ktorý umožňuje pomôcť deťom včas, napokon 

niečo podobné tvrdí aj jedna z učiteliek „...,je to mož-

nosť venovať svoj čas deťom, ktoré to potrebujú 

a adekvátne takéto deti stimulovať pomocou vhodných 

stimulačných programov už počas predprimárneho 

vzdelávania“.                                                                            

Náš  výskumný tím  v  zložení E. Farkašová, K. Belovičo- 

https://vudpap.sk/skrining-deti-v-predprimarnom-vzdelavani/
https://vudpap.sk/newsletter-4-2022/
https://vudpap.sk/newsletter-6-2022/
https://vudpap.sk/newsletter-6-2022/
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vá, I. Belica, V. Dočkal a M. Špotáková sa v posledných 

mesiacoch zaoberal aj  prípravou a vyhotovením krátke-

ho spätno-väzobného dotazníka v podobe online formu-

láru. Snažili sme sa nájsť spôsob, ako by sme rýchlo 

a efektívne získali spätnú väzbu na metodiku Skríningu 

a zhodli sme sa na pokračovaní komunikácií s MŠ online. 

Informácie so skúsenosťami s aplikovaním Skríningu sme 

preverili spätno-väzobným on-line dotazníkom pre PZ v 

MŠ.  Tento formulár zložený z troch otázok (viď. nižšie) 

mal za cieľ zmapovať pripomienky, nápady na prípadnú 

úpravu otázok z jednotlivých skúmaných oblastí, ako aj 

zistiť „spokojnosť/nespokojnosť“ s overovanou metodi-

kou Skríningu pre deti v PV. Z odpovedí zúčastnených 

učiteliek vyplynulo, že Skríning by skôr odporúčali, avšak 

prijali by jasnejšie inštrukcie, ako Skríning správne prakti-

zovať. Čo je však najzaujímavejšie, učiteľky hodnotia Skrí-

ning neutrálne (viď. otázka č. 2 nižšie).  

Krátky spätno-väzobný dotazník s dvomi otvorenými 

otázkami a jednou hodnotiacou otázkou s likertovou šká-

lou,  spolu s niektorými odpoveďami učiteliek:                      

 

1. Doplnili by ste niečo/alebo naopak odstránili by ste 

nejaké položky z dotazníka Skríningu? Ak áno, konkreti-

zujte ktoré a prečo? 

Učiteľky v súvislosti s touto otázkou uvádzajú, že položky 

v dotazníku „...sú vyčerpávajúce“, ale doplnili by naprí-

klad otázku o tom, či je „..dieťa pravák alebo ľavák, alebo 

či je dieťa ešte stále nevyhranené“. V oblasti matematiky 

by doplnili „...ovládanie zostupného radu“. Niektorá z 

učiteliek by odstránila „...napr. básničky, pesničky, rie-

kanky“. Podľa jednej z učiteliek, vie napríklad 

u introvertnejšieho dieťaťa prednes pred publikom skres-

liť výsledky Skríningu -  „...deti sa niekedy hanbia indivi-

duálne odprezentovať niečo, a naopak, v triede  s tým 

nemusia mať až taký problém“. 

2. S akou pravdepodobnosťou by ste odporučili Skrí-

ning svojim kolegyniam/kolegom? 

(0 = pravdepodobne vôbec nie, 10 = veľmi pravdepo-

dobne).  

október 2022 

3. Uveďte, prosím, konkrétne dôvody, prečo by ste 

Skríning svojim kolegom a kolegyniam odporučili/

neodporučili? 

Učiteľky uvádzajú, že Skríning vnímajú ako prehľadný 

a obsiahnutý vo všetkých zložkách. Ďalej  uvádzajú, že 

dotazník Skríningu môže poslúžiť k získaniu prehľadu 

o pokrokoch dieťaťa pre PZ, a rovnako pomôže identifi-

kovať oblasti, ktoré treba s dieťaťom rozvíjať 

a trénovať. Jedna z učiteliek uvádza: „...bolo náročné 

pre dieťa zvládnuť celý Skríning naraz“ – čo je zaujíma-

vá poznámka. Je potrebné, aby učiteľky Skríning nero-

bili s deťmi naraz. Súhlasíme s názorom jednej 

z učiteliek, a tiež by sme odporúčali, aby Skríning reali-

zovala jedna osoba, prípadne dve spolu, ale nie na 

striedačku, na jedno dieťa odborníci môžu nazerať inak 

- následne môžu vzniknúť skreslené výsledky. 

Benefit: Žiak nemusí absolvovať TŠP, pokiaľ absolvuje 

Skríning rozvoja v PV v predškolskom zariadení, ktoré 

navštevuje. 

Transformácia systému poradenstva a prevencie pri-

chádza do platnosti od 01.01.2023, zahŕňa zavádzanie 

školských podporných tímov do škôl a transformáciu 

poradenských zariadení. Preto väčšinu činností, ktoré 

vedia spraviť zamestnanci CPP, by mali žiaci primárne 

absolvovať tam (základná, čiastková alebo komplexná 

diagnostika, poradenstvo, prevencia, intervencia, krí-

zová intervencia, terapia, rehabilitácia 

a reedukácia  a pod.) a na špecializované činnosti na-

vštívia niektoré z  ŠCPP s  danou špecializáciou. Za pod- 
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statné považujeme uvedomiť si fakt, že: „Do komplexnej 

multidisciplinárnej starostlivosti na podpornej úrovni 4. 

stupňa môže vstúpiť dieťa/žiak aj bez predchádzajúcej 

odbornej činnosti na podpornej úrovni nižšieho stupňa. 

Ak OZ vyhodnotí, že pri riešení charakteru ťažkostí dieťa-

ťa/žiaka je potrebné nadviazať spoluprácu s predchádza-

júcimi podpornými úrovňami nižšieho stupňa, zabezpečí, 

aby bola spolupráca so školou nadviazaná.“ (Podporné 

úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR) Z predošlého 

vyplýva, že klient prichádza do CPP aj bez odporúčaní 

odborníkov zo škôl, to znamená na vlastnú žiadosť, tak 

ako to bolo aj doposiaľ. 

 

Krátky sumár výsledkov z overovania metodiky                

Skríningu  

 

Vo všetkých oblastiach sa žiaci signifikantne zlepšujú -  

od prvej, cez druhú, až po tretiu etapu testovania. Takže 

s  určitosťou môžeme tvrdiť, že  táto  metodika reálne za- 

chytáva vývin žiaka v PV. Dievčatá sú vo všetkých oblas-

tiach hodnotené lepšie, ale rozdiel je signifikantný iba 

v oblasti jemnej motoriky a pamäte (vo všetkých eta-

pách). V oblasti jazykového vývinu pri prvom meraní a 

v oblasti grafomotoriky (napodobňovanie) a emocionali-

ty pri druhom meraní. Interpohlavné rozdiely sa teda 

zmenšujú. Len v jemnej motorike a pamäti ostávajú za-

chované aj pri treťom meraní. Medzi školami sú signifi-

kantné rozdiely vo všetkých oblastiach rozvoja žiaka 

v PV a pri všetkých troch etapách merania. Skôr ako roz-

diely medzi škôlkami, sa ukazujú vo výsledkoch rozdiely 

medzi učiteľkami. Prakticky vo všetkom sú najhoršie 

hodnotené deti z jednej škôlky. Niet najmenšieho dôvo-

du sa domnievať, že v  danej škôlke sú deti o toľko poza-

du za ostatnými slovenskými deťmi. Pani učiteľka ich 

zrejme hodnotila mimoriadne prísne. Detailnejší popis 

výsledkov s finálnou podobou metodickej príručky 

k Skríningu rozvoja detí v PV nájdete na našej webstrán-

ke už čoskoro. 

október 2022 

Špecifiká výchovy detí narcistickou matkou 

Od roku 2019 je Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie súčasťou svetového projektu ná-

zvom Narcizmus a sebaúcta v medzikultúrnom kontex-

te (Narcissism and self-esteem in cross-cultural context), 

organizovanom reprezentantmi z Mainheimskej Univer-

zity a Gdánskej Univerzity. V tomto projekte ústav    

zastupuje náš výskumný zamestnanec PaedDr. Robert 

Tomšik, PhD.  

Každá rodina je miniatúrnym sociologickým experimen-

tom s vlastným súborom nepísaných pravidiel, tajom-

stiev a nuansovaných vzorcov správania. Vychovala Vás 

matka, ktorá svoje potreby a túžby uprednostnila pred 

Vašimi? Núti Vás vaša matka myslieť si, že jej láska je 

podmienená a že Vás jej zbaví, ak nesplníte jej očakáva-

nia? Spôsobuje vo Vás vaša matka neustále pocit nedos-

tatočnosti, prázdnoty a smútku? Zdá sa Vám, že vás 

vždy sklame, čím sa cítite bezcenným a opusteným? 

Takto začína knihu Bloom, ktorej autor dal názov Vyrov-

nanie sa s narcistickou matkou: Ako zaobchádzať s na-

rcistickou matkou v dospelosti. Narcistické matky nie sú 

novým fenoménom v ľudstve. Častosť výskytu narcistic-

kých matiek však situáciu pre deti a ostatných rodin-

ných príslušníkov nezľahčuje. Či už je to grandiózna nar-  

cistka, ktorá potrebuje byť najhlasnejšou alebo najjas-

nejšou, alebo zraniteľná, ktorá musí súťažiť o to, kto 

trpel najviac, a ktorej chýba empatia ku všetkým, okrem 

seba. Práca odborných zamestnancov či učiteľov 

s narcistickými rodičmi býva náročná,  vzhľadom na to, 

že narcisti používajú rôzne formy manipulácie, racionali-

zácie a gaslightingu aj v bežnej komunikácii. Avšak, do-

spievanie v rodine s narcistickým rodičom môže byť pre 

dieťa obzvlášť náročné, vzhľadom na kontinuálny vplyv 

patologických vzorcov správania. Niektoré z týchto vzor-

cov zahŕňa: 

 Malicherné súperenie s vlastnými deťmi:  Žiarlivosť je 

esenciálnou črtou narcistu. Nevyberá si však, či ide 

o dieťa, alebo partnera. Narcistické matky často súpe-

ria s vlastnými deťmi, obzvlášť s dcérami, a to naprí-

klad v lepšom vzhľade, vo vzdelaní, vyššom príjme, či 

obľúbenosti v rodine.   

 Dieťa ako rozšírenie vlastnej osoby: Narcistické matky 

vnímajú svoje deti ako ich rozšírenie, nie ako vlastnú 

a celistvú osobu. Úspech detí si pripisujú za svoj vlast-

ný. 

 Stavia svoje deti proti sebe: Klasická narcistická rodin-

ná  dynamika  je,  keď  si  narcistická matka zvolí „zlaté  
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dieťa“, ktoré nemôže urobiť nič zlé, a „obetného barán-

ka“, ktorý je za všetko obviňovaný. Niekedy sa vyskytne 

aj „stratené dieťa“, ktoré môže byť v takéto rodinnej 

dynamike zanedbávané. Trianguláciou detí proti sebe 

narcistická matka drží každého pod kontrolou.  

 Münchhausenov syndróm v zastúpení: tento syndróm 

možno vysvetliť ako predstieranie zdravotných problé-

mov u osoby, ktorá je v závislej pozícii voči druhej oso-

be, ktorá pre tieto problémy vyhľadáva starostlivosť 

zdravotníkov. Münchhausenov syndróm v zastúpení (by 

proxy) možno chápať ako jeden zo spôsobov či foriem 

týrania, zneužívania a zanedbávania detí (syndróm CAN 

– syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dieťaťa). 

 Gaslighting: Gaslighting je klasickým prvkom narcistic-

kého zneužívania. Je to situácia, keď niekto zničí zmysel 

pre realitu inej osobe, takže si neverí a stane sa závislou 

na jeho verzii reality.  

 Učenie bezcennosti: Narcistické matky majú tendenciu 

podceňovať svoje deti a vytvárajú situácie,  pri ktorých 

sa deti učia vlastnej bezcennosti. Napríklad, jedným zo 

spôsobov je podsúvať deťom poškodené hračky. Deti 

majú tendenciu sa s nimi identifikovať a pomaličky sa 

učia vlastnej bezcennosti. 

ce sa často ignorujú, s cieľom formovať a manipulovať 

dieťa tak, aby uspokojilo očakávania rodiča.   

október 2022 

Vyššie uvedené taktiky a prístupy k deťom môžu mať zá-

važný vplyv na ich zdravie. Narcistické matky sú zvyčajne 

majetnícke  k svojim deťom a cítia sa byť ohrozené ich 

rastúcou nezávislosťou. Bývajú tiež nepružné a chýba im 

empatia potrebná na výchovu detí. To vedie k narcistic-

kej pripútanosti, pričom matka sa domnieva, že dieťa 

existuje výlučne na to, aby naplnilo jej potreby a želania. 

Narcistické rodičovstvo nepriaznivo ovplyvňuje psychický 

vývoj detí, ovplyvňuje ich uvažovanie a  emocionálne, 

etické a  spoločenské správanie a  postoje. Osobné hrani-                                                  

Výskumom bolo zistené, že deti narcistických rodičov 

majú v dospelosti výrazne vyššiu mieru depresie a nižšiu 

sebaúctu ako tie, ktoré svojich rodičov nevnímali ako 

narcistických. Prispieva k tomu nedostatočná empatia 

rodiča voči dieťaťu, pretože túžby dieťaťa sú často po-

pierané, city obmedzované a celková emocionálna po-

hoda ignorovaná, uvádzajú Pluznick a Kis-Sines v Adult 

Mental Health. Deti môžu prosperovať hlavne odcho-

dom od narcistického rodiča. Niektoré deti narcistických 

rodičov sa uchyľujú k odchodu z domu počas dospieva-

nia, ak začnú vnímať vzťah s rodičom (rodičmi) ako to-

xický. Niekedy to však nie je možné a sú nutné ďalšie 

opatrenia zo strany odborných zamestnancov.  

Ďalšie spôsoby, ako pomôcť dieťaťu s narcistickým rodi-

čom, sa dozviete v podcaste 5 Ways To Help The Child 

Of A Narcissist od Anne Blythe. 

https://www.btr.org/5-ways-to-help-child-of-narcissist/
https://www.btr.org/5-ways-to-help-child-of-narcissist/
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Alkohol a deti - hovorme    

o jeho škodlivosti - 2. časť 

O tom, že je alkohol škodlivý, počúvame zo všetkých 

strán. A hoci o škodlivosti alkoholu vedia aj deti, na-

priek tomu s  ním  často experimentujú. Ako naše deti 

ovplyvňuje to, aký máme vzťah k alkoholu my? A aké 

je to „zodpovedné pitie”? Hovorí psychologička Mgr. 

Jarmila Zsírosová. 

Sebavedomie si viacerí automaticky spájajú s nadne-

senosťou, pýchou alebo dokonca aj so zlou výchovou, 

jeho význam je však úplne iný. Aké je to zdravé seba-

vedomie a prečo je dôležité, aby bolo dieťa sebave-

domé? Odpovedá psychologička Výskumného ústavu 

detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita 

Malík. 

Ako upevniť sebavedomie 

u dieťaťa? 

Nechce vaše dieťa chodiť 

do školy? 

Bolesti hlavy, brucha a nechuť ísť do školy. Majú to aj 

vaše deti? Prečo niektoré nechcú chodiť do školy a čo 

s tým môžeme robiť ako rodičia? Radí psychologička 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsy-

chológie Mgr. Beáta Sedlačková. 

https://vudpap.sk/alkohol-a-deti-hovorme-o-jeho-skodlivosti-2-cast/?fbclid=IwAR1hxAJf12zI6p5Qg7_oz-QYkineF9EZTUx0Na5JXZHbjWxXwkkbPmw_Uko
https://vudpap.sk/ako-upevnit-sebavedomie-u-dietata/?fbclid=IwAR0s72KO7Jas7vUR_k_QT4ocweOlxLCr-Pflb6oks8swFOm-cPmWZDTtDqA
https://vudpap.sk/nechce-vase-dieta-chodit-do-skoly/?fbclid=IwAR1hF85VGOlqI_K43jA38lMN9on4J0UnQilwQE7gv4oQVRZYX_4lt841j8Y
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Zastavte sa s nami 

Kríza a trauma u detí 

V podcaste sa dozviete, ako deti prežívajú traumu alebo 

krízovú situáciu a aké sú špecifiká v prejavoch ich sprá-

vania. Taktiež zistíte, aké vhodné opatrenia prijať v prí-

pade, že si tieto prejavy všimnete a aké odporúčania 

navrhnúť pre členov školského podporného tímu v rám-

ci krízovej intervencie. Na záver si povieme, ako zabez-

pečiť citlivý prístup pre túto skupinu detí. Hostkou bu-

de psychologička Judita Malík, ktorá vo Výskumnom 

ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje 

ako odborná riešiteľka v rámci národného projek-

tu Štandardy. Bližšie o špecifikách krízovej intervencie 

sa dozviete v procesnom štandarde Krízová intervencia. 

Ako zvládnuť oznamovanie  

zlých správ 

Hostkou podcastu je psychologička Judita Malík, ktorá 

nám povie, ako oznamovať zlé správy. Dozviete sa, ako 

sa pripraviť na rozhovor o zlých správach a ako ho ús-

pešne zvládnuť, no tiež -  s akými najčastejšími chyba-

mi sa pri ňom stretávame. Na záver zistíte, ako po 

oznámení ošetriť seba i prijímateľa zlých správ.  

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

sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  
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https://vudpap.sk/kriza-a-trauma-u-deti/?fbclid=IwAR0-1aZVFr9aIom01a_AfN51v58vdoFZk8MEifzmLnERaLEoQpUYx4_3jAE
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/12/Krizova-intervencia.pdf
https://vudpap.sk/ako-zvladnut-oznamovanie-zlych-sprav/?fbclid=IwAR3phpWjRV1KxauaQjqBt_o4gqd95V1IGvpqAVwbZv-GBp-lQVGxeM22i68
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V podcaste otvárame novú sériu podcastov, ktoré sa 

budú venovať rôznym diagnózam a odporúčaniam, 

ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci 

pracovať. Začíname s témou poruchy autistického 

spektra. Hosťom je psychológ Mgr. Ivan Belica, PhD., 

ktorý pracuje vo Výskumnom ústave detskej psycholó-

gie a patopsychológie ako výskumný pracovník a diag-

nostik a zároveň pôsobí ako výskumný pracovník v 

Akademickom centre výskumu autizmu. Dozviete sa,  

ako sa poruchy autistického spektra vyvíjali v historic-

kom kontexte, ako vyzerá klinický obraz dieťaťa s po-

ruchou autistického spektra a ako prebieha psycho-

diagnostické vyšetrenie pri podozrení na prítomnosť 

tejto poruchy u dieťaťa. 

Porucha autistického spektra 

V podcaste budeme pokračovať v téme poruchy autis-

tického spektra. Hostkou je psychologička Mgr. Miro-

slava Uhrecká, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave det-

skej psychológie a patopsychológie pracuje ako odbor-

ná riešiteľka v tíme národného projektu Usmerňovať 

pre prax. Zároveň pôsobila ako odborná zamestnanky-

ňa v centre špeciálnopedagogického poradenstva. V 

podcaste sa dozviete, ako môžu pedagogickí a odbor-

ní zamestnanci pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou 

autistického spektra v škole na oslabeniach v oblasti 

reči, porozumenia a sociálnych kompetencií. 

Ako pracovať s deťmi a žiakmi     

s poruchou autistického spektra  

- 1. časť 

https://vudpap.sk/porucha-autistickeho-spektra/?fbclid=IwAR3phpWjRV1KxauaQjqBt_o4gqd95V1IGvpqAVwbZv-GBp-lQVGxeM22i68
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/ako-pracovat-s-detmi-a-ziakmi-s-poruchou-autistickeho-spektra-1-cast/?fbclid=IwAR0Uonwd-cXVwxC_KTCdd-U4cdpmcY9O06qURzELC9P0MFxPkEIYOL4zaHI
https://vudpap.sk/ako-pracovat-s-detmi-a-ziakmi-s-poruchou-autistickeho-spektra-1-cast/?fbclid=IwAR0Uonwd-cXVwxC_KTCdd-U4cdpmcY9O06qURzELC9P0MFxPkEIYOL4zaHI
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Pozrite si zostrih        

z nášho webinára 

Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči 

Vo webinári budete mať možnosť získať viac informácií o voľbe terapeutickej metó-

dy a cieľoch terapie, princípoch a zložkách terapie a rozdieloch v terapeutických prí-

stupoch narušenia zvukovej roviny reči. Vychádzať budeme z najnovších vedeckých 

poznatkov, fonológie a motorického učenia. Zámerom webinára je poukázať na dô-

ležitosť správnej voľby terapeutických cieľov narušenia zvukovej roviny reči v nad-

väznosti na dáta logopedickej diagnostiky. 

Ak ste sa ho    

nemohli              

zúčastniť,                 

môžete si ho         

pozrieť TU. 

https://vudpap.sk/webinar-80-navrh-terapeutickeho-standardu-narusenia-zvukovej-roviny-reci/?fbclid=IwAR2q83VLItz0mwAtWA6MxF89NuZ_ukORbd0QyVSGxtCgaJ8KeU4vpZCq2tI
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Zaujalo nás... 
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Ministerstvo kultúry SR sa stalo koordinátorom medzirezortnej pracovnej skupiny v záujme ochrany detí pred mani-

pulatívnymi svetonázorovými a spirituálnymi skupinami. Jednou z priorít iniciatívy je vytvorenie unikátnej platformy 

na medzirezortnú odbornú diskusiu a zdieľanie skúseností v tejto oblasti. Aktivity danej pracovnej skupiny, v rámci 

ktorej VÚDPaP zastupuje naša kolegyňa M. Špotáková, postupne priniesli do popredia potrebu vytvorenia jednodu-

chého manuálu o nebezpečných spoločenstvách, ktorý by bol určený pre všetky zainteresované inštitúcie a ktorý by 

poskytol základné informácie o možných rizikách nevhodného svetonázorového ovplyvňovania detí a mládeže. Vý-

sledkom tejto snahy je vznik letáku pre deti, ich rodičov a učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí s deťmi a mládežou pra-

cujú. Medzirezortná pracovná skupina ho pripravila v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (NKS). Cieľom tohto letáku a následnej 

mediálnej kampane je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže sveto-

názorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a záro-

veň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnost-

ných menšín (v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom). 

október 2022 

Ministerstvo kultúry iniciuje 

projekt na ochranu detí 

pred manipulatívnymi  

skupinami 

V súvislosti so zvýšeným počtom ukrajinských detí a žiakov v slovenských školách pripravilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so svojimi priamo riadenými organizáciami viaceré opatrenia, metodické a 

edukačné pomôcky, webináre a kurzy štátneho jazyka.  Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil koncom leta 

v spolupráci s Unicef aktivity projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Úlohou projektu je poskytovať 

adresnú a aktívnu pomoc pri začleňovaní ukrajinských detí a žiakov do slovenského vzdelávacieho systému a meto-

dickú podporu pre učiteľov. Medzi prvé aktivity projektu patrí zabezpečenie tlačených verzií publikácií zameraných 

na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka i integráciu detí do vzdelávacieho systému SR, ktoré sú výsled-

kom viacročného projektu ERASMUS+. Tlačené publikácie budú do škôl distribuované na základe vyplnenej online 

žiadosti v priebehu októbra až decembra. Pre viac informácií kliknite SEM. 

Školy integrujúce         

ukrajinské deti a žiakov     

si môžu bezplatne          

objednať tlačené publiká-

cie na vzdelávanie detí 

cudzincov 

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/244/informan-letk-podozriv-spoloenstv-slovensk-jazyk-1.pdf?fbclid=IwAR1ssWcd03bA9NjDJNZyatS511HOa77A6aO1Rqc3Q0f10dA2QX97y5_-AQU
https://nivam.sk/skoly-integrujuce-ukrajinske-deti-a-ziakov-si-mozu-bezplatne-objednat-tlacene-publikacie-na-vzdelavanie-deti-cudzincov/
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Knižné novinky 

Pred pár rokmi vyšla kniha Zlo, Spomienky súdneho 

znalca, v ktorej Anton Heretik opísal skúsenosti zo 

stretnutí s páchateľmi brutálnych zločinov. Teraz 

prichádza s knihou Dobro, Príbehy zo psychoterapie. 

Približuje príbehy trinástich klientov, ktorých sprevá-

dzal počas psychoterapie pri hľadaní dobra - ich 

vlastnej múdrosti, ktorá im môže pomôcť zvládať 

duševné ťažkosti, životné problémy či zložité vzťahy. 

Terapeut je fascinovaný rôznorodosťou pováh i osu-

dov a odhodlaním hľadať zmysel života. Nie je to 

zbierka pracovných úspechov. O svojich klientoch 

píše s rešpektom. A s pokorou, ktorá zodpovedá zlo-

žitosti práce psychoterapeuta. 
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Dobro (Príbehy zo psychoterapie)                                                                                                                           

Autor: Anton Heretik 

Ikar, 2022 

Když naše dítě nemluví plynule 

Autori: Barbara Králiková, Viktor Lechta 

Portál, 2022 

Približne u 5 % ľudí sa niekedy v živote objavia dlhšie 

alebo kratšie trvajúce problémy s plynulosťou reči. 

Môže ísť o zajakavosť, brblavosť alebo príznak iného 

druhu narušenej komunikačnej schopnosti, ale môže 

ísť aj o prirodzený jav - „normálna“ neplynulosť ako 

sprievodný znak vývoja reči dieťaťa. Rodičia aj peda-

gógovia sú preto často pri konfrontácii s neplynulos-

ťou reči dieťaťa bezradní, nevedia, do ktorej zo spo-

mínaných kategórií svoje dieťa zaradiť, prípadne 

neplynulosť reči podceňujú s argumentom, že z toho 

dieťa „vyrastie“. Cieľom tejto príručky je teda odpo-

vedať na najčastejšie otázky, s ktorými sa autori stre-

távali počas svojej terapeutickej a poradenskej pra-

xe: čo býva príčinou neplynulosti v reči a ako sa pre-

javuje, o akú diagnózu môže ísť, ako dieťaťu s neply-

nulosťou/koktavosťou účinne pomôcť, kde získať 

ďalšie informácie. Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. má 

36 rokov praxe v oblasti terapie zajakavosti, je zakla-

dateľom Centra pre dysfluencie – pracovisko špeciál-

ne zamerané na poruchy plynulosti reči v Bratislave. 

PhDr. Barbara Králiková je klinickou logopedičkou. 

 

Sledujte nás. 

https://www.martinus.sk/?uItem=196930
https://www.martinus.sk/?uItem=1611241
https://www.martinus.sk/authors/anton-heretik
https://www.pantarhei.sk/autori/kralikova-barbara
https://www.facebook.com/vudpap/

