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Príjemné čítanie. 

   Milí čitatelia, 

v poslednom tohtoročnom čísle nášho newslettera máte opäť možnosť hlasovať za Osobnosť poraden-

stva pre deti a ich rodiny v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva.   

Dozviete sa o zverejnení nášho najnovšieho dokumentu „Praktický manuál pre podporu žiakov so ŠVVP 

pri prechode na SŠ bežného typu“, ktorý je určený okrem kariérových poradcov aj rodičom či samotným 

žiakom. Naši kolegovia z VÚDPaP vypracovali príručku „Prevencia a riešenie šikanovania - sprievodca 

pre školské prostredie“, ktorú nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR. Národný projekt „Usmerňovať pre 

prax“ predstavuje návrh konceptu usmerňovania metodickej činnosti a naši kolegovia z národného projektu 

„Štandardy“ realizujú v rámci „Programu podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce“ tematické 

stretnutia určené pre frekventantov z radov štátnej správy a samosprávy na témy „Vypočúvanie detské-

ho klienta a špecifiká detského vývinu“ a „Multidisciplinárna spolupráca v téme radikalizácie a extré-

mizmu so zameraním na prácu s mládežou“. Kolegovia z výskumného úseku vám prinášajú ďalšie vý-

sledky z výskumu zameraného na mieru radikálneho správania mládeže v rámci výskumnej úlohy 

„Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/

kyberšikany a prevencie radikalizmu“. V závere sa s nami opäť zastavte „Odborne na slovíčko“, vypo-

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

Dávame do pozornosti                                                                                                      

Hlasujte za                                                      

Osobnosť poradenstva pre deti a ich rodiny 

Pokračujeme v Oceňovaní výnimočných osobností 

poradenstva za rok 2022 aj v nasledujúcom roku 

2023. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsy-

chológie, v rámci konferencie Dieťa v ohrození: aby 

pomoc prišla včas, ktorej nosnou témou bude Pre-

vencia, vyhlasuje v poradí už 4. ročník ocenenia 

Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny. 

Viac o minuloročnom oceňovaní Osobnosti poradenstva nájdete TU. 

 

Fotografie z minulého ročníka si môžete pozrieť TU. 

Vaše nominácie nám zasielajte prostredníctvom formulára v dvoch kategóriách:  

Mladý talent poradenstva 

Osobnosť poradenstva  

Ocenenie sa udeľuje výnimočným osobnostiam zo zariadení poradenstva a pre-

vencie. V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným 

zamestnancom vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou praxou min. 3 roky. 

Prosíme vaše                 

nominácie posielajte 

najneskôr 

do 15.1.2023. 

Vyhlasovanie osobností poradenstva sa uskutoční na slávnostnom podujatí 

Oceňovanie osobností poradenstva 2022, ktoré sa uskutoční na jar v roku 

2023. O termíne vás budeme včas informovať. 

https://vudpap.sk/dvo/dvo-op-2021/
https://vudpap.sk/vizualna-spomienka-na-slavnostne-podujatie-s-ocenovanim-osobnosti-poradenstva-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wHQWMl0MqnQF1xpoIBQwgqUU_e-sqbVzUhuN0aghb-tVeA/viewform
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Zverejňujeme                                                         

„Praktický manuál pre podporu                                

žiakov so ŠVVP pri prechode na SŠ bežného typu“ 

Pomaly sa blíži nielen čas Vianoc, ale aj čas podávania 

prihlášok na stredné školy. Ako postupovať pri zaraďo-

vaní žiakov so ŠVVP do bežných škôl? Aké sú ich mož-

nosti? Aké sú podmienky jednotlivých odborov? Na čo 

nezabudnúť a na čo si dať pozor? Odpovede na všetky 

tieto a mnoho ďalších otázok nájdete v našom naj-

novšom dokumente „Praktický manuál pre podporu 

žiakov so ŠVVP pri prechode na SŠ bežného typu“.   

Autorky sa v ňom podrobne zaoberajú celým proce-

som prijímacieho konania. Dokument je doplnený 

o nedeliteľnú prílohu - rozsiahlu tabuľku, v ktorej ná-

jdete podrobnosti o jednotlivých študijných odboroch 

v súvislosti so špecifikami jednotlivých znevýhodnení. 

Určený je okrem kariérových poradcov aj rodičom či 

samotným žiakom. 

Prečítajte si tento alebo aj iné odborné materiály na 

našej webovej stránke TU. 

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku                   

„Prevencia a riešenie šikanovania -                 

sprievodca pre školské prostredie“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zve-

rejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania - 

sprievodca pre školské prostredie, ktorú vypracoval 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsycholó-

gie v spolupráci s Národný inštitút vzdelávania a mlá-

deže - sekcia Školy. 

Príručku nájdete TU. 
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https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/11/Prakticky-manual-pre-podporu-ziakov-so-SVVP-pri-prechode-na-SS-bezneho-typu.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/11/Prakticky-manual-pre-podporu-ziakov-so-SVVP-pri-prechode-na-SS-bezneho-typu.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/11/sucast-Praktickeho-manualu_Poziadavky-strednych-skol-na-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim_final.xlsx
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/odborne-materialy/
https://www.facebook.com/minedu.sk?__cft__%5b0%5d=AZW4_CANyhqpaP9EJv4HG0cRNfNf6kSoIt_t0lHc5yE5rGsWtdZDi0Zu1SZ2D-J3-lXj03QCHFVJvI9PCJ2lhb67BOrzSgCtmRqQ_L4toWStCh2bpikDkpc1tfe49Rf5EmC_D5q5KjMqBrUeX-gXlmqqMNjPv21nc9Onts8EmIclyGcOfwlkmC6V1H5_8l1iuZg&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/vudpap?__cft__%5b0%5d=AZW4_CANyhqpaP9EJv4HG0cRNfNf6kSoIt_t0lHc5yE5rGsWtdZDi0Zu1SZ2D-J3-lXj03QCHFVJvI9PCJ2lhb67BOrzSgCtmRqQ_L4toWStCh2bpikDkpc1tfe49Rf5EmC_D5q5KjMqBrUeX-gXlmqqMNjPv21nc9Onts8EmIclyGcOfwlkmC6V1H5_8l1iuZg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vudpap?__cft__%5b0%5d=AZW4_CANyhqpaP9EJv4HG0cRNfNf6kSoIt_t0lHc5yE5rGsWtdZDi0Zu1SZ2D-J3-lXj03QCHFVJvI9PCJ2lhb67BOrzSgCtmRqQ_L4toWStCh2bpikDkpc1tfe49Rf5EmC_D5q5KjMqBrUeX-gXlmqqMNjPv21nc9Onts8EmIclyGcOfwlkmC6V1H5_8l1iuZg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nivamskoly?__cft__%5b0%5d=AZW4_CANyhqpaP9EJv4HG0cRNfNf6kSoIt_t0lHc5yE5rGsWtdZDi0Zu1SZ2D-J3-lXj03QCHFVJvI9PCJ2lhb67BOrzSgCtmRqQ_L4toWStCh2bpikDkpc1tfe49Rf5EmC_D5q5KjMqBrUeX-gXlmqqMNjPv21nc9Onts8EmIclyGcOfwlkmC6V1H5_8l1iuZg&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/nivamskoly?__cft__%5b0%5d=AZW4_CANyhqpaP9EJv4HG0cRNfNf6kSoIt_t0lHc5yE5rGsWtdZDi0Zu1SZ2D-J3-lXj03QCHFVJvI9PCJ2lhb67BOrzSgCtmRqQ_L4toWStCh2bpikDkpc1tfe49Rf5EmC_D5q5KjMqBrUeX-gXlmqqMNjPv21nc9Onts8EmIclyGcOfwlkmC6V1H5_8l1iuZg&__tn__=-%5dK
https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf?fbclid=IwAR0gjj2xKP_45d2cWrqMsp97EPle8QShwc0cueUJyaAf6o7jcEzRmUO0tz4
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Čo je nové                         

v národnom projekte                        

„Usmerňovať pre prax”? 

Prečo bol koncept usmerňovania metodickej činnosti 

vytvorený?  

Realizovanie metodickej a metodicko - odbornej čin-

nosti v rámci systému PaP bolo zakotvené v školskom 

zákone (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) a doposiaľ v praxi pre-

biehalo prostredníctvom metodického usmerňovania 

a vedenia odborných činností OZ a PZ. S postupnou 

implementáciou inkluzívneho prístupu (nielen) do škôl 

a školských zariadení však začala narastať potreba in-

tenzívnejšej metodickej podpory v oblasti odborných 

postupov, pričom OZ a PZ zo systému PaP na jej napĺ-

ňanie využívali rozličné zdroje.  

V rámci národného projektu Usmerňovať pre prax 

sme preto realizovali analýzy kvality i kvantity ľud-

ských zdrojov v systéme PaP, s dôrazom na oblasť me-

todickej činnosti. Výsledky analýz poukazovali  na  rôz- 

norodosť zdrojov, nejednotnosť a nižšiu mieru koordi-

nácie metodického usmerňovania. Napriek tomu,  že 

bolo metodické usmerňovanie legislatívou zabezpeče-

né dostatočne, jeho obsah, rozsah a nástroje neboli 

jednotné a jednoznačné. Výsledky prieskumov záro-

veň prinášali informácie o potrebách OZ a PZ v systé-

me PaP z pohľadu samotných OZ a PZ škôl i OZ zaria-

dení PaP  v kontexte metodickej činnosti a boli jedným 

z podkladov pre vytvorenie konceptu usmerňovania 

metodickej činnosti. 

Predstavujeme návrh konceptu usmerňovania metodickej 

činnosti 

Od konca októbra do začiatku decembra prebiehajú 

stretnutia zamestnancov Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie so zástupcami Regio-

nálnych úradov školskej správy, zariadení poradenstva 

a prevencie (ďalej len „PaP“), špeciálnych výchovných 

zariadení i škôl v rámci jednotlivých regiónov.  

Cieľom týchto stretnutí je predstavenie návrhu kon-

ceptu usmerňovania metodickej činnosti, ktorý bol 

vytvorený v rámci národného projektu Usmerňovať 

pre prax. Do jeho tvorby bola zapojená expertná sku-

pina zložená zo zamestnancov VÚDPaP-u, pracujúcich 

v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax, 

ktorú dopĺňali šiesti externí experti (riaditelia centier 

pedagogicko-psychologického PaP).   

Aktuálne prebieha pripomienkové konanie vytvorené-

ho návrhu konceptu usmerňovania metodickej činnos-

ti, do ktorého boli zapojení odborní zamestnanci zo 

zariadení PaP a externí experti z iných verejných inšti-

túcií  (zástupcovia priamo riadených organizácií, aj 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).  

Čo je cieľom konceptu usmerňovania metodickej činnosti?  

Zavedenie konceptu usmerňovania v metodickej činnosti má za cieľ revidovať a zjednotiť súčasný stav 

v metodickej činnosti s reflektovaním aktuálne prebiehajúcich zmien (reforma systému PaP). V kontexte legisla-

tívnych zmien (reforma „školského zákona“ platná od 1.1. 2022) koncept definuje obsah a hierarchiu základných 

pojmov - metodická činnosť, metodické usmerňovania a metodická podpora. Zároveň definuje realizáciu meto-

dickej činnosti vzhľadom na jej obsah (predmet, oblasť, poskytovatelia a prijímatelia metodickej činnosti) a výkon 

(spôsob a forma realizácie, frekvencia a postup poskytovania metodickej činnosti). 

5 

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/06/Analyza-potrieb-OZ-PZ-vo-vztahu-k-poradenskym-zariadeniam-v1.01.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/06/Metodicke-usmernovanie-a-odborne-cinnosti-poradenskych-zariadeni-Prieskum-v-roku-2021-v1.01.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/06/Metodicke-usmernovanie-a-odborne-cinnosti-poradenskych-zariadeni-Prieskum-v-roku-2021-v1.01.pdf
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Ako je definovaná metodická činnosť? 

V praxi doposiaľ zaužívaný pojem metodické usmerňovanie je v novele „školského zákona“ nahradený pojmami 

metodická činnosť a metodická podpora. Koncept usmerňovania metodickej činnosti definuje metodickú činnosť 

ako pojem zastrešujúci, pričom obsahovo zahŕňa súbor aktivít, zameraných na: a) metodické usmerňovanie; b) 

metodickú podporu pri výkone alebo vykonávaní pracovných činností v systéme PaP (Schéma 1). 

 

a) Metodické usmerňovanie sa spravidla realizuje na úrovni inštitúcií alebo organizácií a orgánov štátnej sprá-

vy (tzv. vertikálna úroveň). Zameriava sa na jednotný výklad a aplikáciu platných právnych predpisov a no-

riem, s cieľom zabezpečiť požadovanú odbornosť a kvalitu vykonávaných pracovných činností v súlade s plat-

nými právnymi predpismi.  

b) Metodická podpora sa uskutočňuje na horizontálnej úrovni, spravidla sa realizuje na úrovni jednotlivcov 

podľa kategórií OZ alebo PZ, prípadne na úrovni tímov. Ide o systematickú podporu OZ a PZ pri realizácii ich 

odborných činností, s cieľom rozširovať profesijné kompetencie a zvyšovať kvalitu odborných činností týchto 

zamestnancov v súlade s obsahovými a výkonovými štandardmi odborných činností, prostredníctvom podpo-

rných úrovní.  

6 

Schéma 1: Hierarchia základných pojmov 

Aká je štruktúra konceptu usmerňovania metodickej činnosti? 

Koncept usmerňovania metodickej činnosti v systéme PaP je zvlášť rozdelený na koncept metodického usmerňo-

vania a koncept metodickej podpory, pričom štruktúra oboch konceptov je jednotná. V obsahu konkrétnej meto-

dickej činnosti je popísaný jej predmet, oblasť, poskytovatelia a prijímatelia metodickej činnosti. Vo výkone danej 

metodickej činnosti je bližšie špecifikovaný spôsob a forma jej realizácie, frekvencia a postup poskytovania meto-

dickej činnosti. 
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Obsah a výkon metodického usmerňovania 

Obsah metodického usmerňovania špecifikuje pred-

met metodického usmerňovania (spravidla rezortné 

právne normy, napr. zákony, vyhlášky, smernice vyda-

né MŠVVaŠ SR), sumarizuje oblasti, v ktorých je meto-

dické usmerňovanie poskytované (najmä oblasť od-

borných činností a odborných procesov, profesijného 

rozvoja, pracovno-právnych vzťahov, výchovno-

vzdelávacieho procesu, materiálno-technického za-

bezpečenia či zberu štatistických údajov v školstve) 

a k jednotlivým oblastiam priraďuje inštitúcie, ktoré 

metodické usmerňovanie realizujú. Primárnym posky-

tovateľom metodického usmerňovania pre systém 

PaP je MŠVVaŠ SR. Medzi ďalších poskytovateľov pat-

ria priamo riadené organizácie (VÚDPaP, Centrum ve-

decko-technických informácií SR, Štátny inštitút od-

borného vzdelávania alebo Národný inštitút vzdeláva-

nia a mládeže). Okrem priamo riadených organizácií 

realizujú metodické usmerňovanie Regionálne úrady 

školskej správy, ako zriaďovatelia škôl a zariadení PaP, 

prípadne iní zriaďovatelia škôl (podľa § 19 ods. 2 záko-

na č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol-

skej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov). Poskytovateľom 

metodického usmerňovania môže byť aj zariadenie 

PaP (centrum PaP alebo špecializované centrum PaP).  

 

Výkon metodického usmerňovania bližšie špecifikuje 

priebeh realizovania metodického usmerňovania, aký-

mi konkrétnymi formami a spôsobmi je usmerňovanie 

realizované, ako často (frekvencia), a tiež aký je kon-

krétny postup realizácie metodického usmerňovania 

v prípade, že podnet na realizáciu prichádza z inštitúcií 

na vyššej úrovni na inštitúcie na nižšej úrovni, ale aj 

v prípade, že žiadosť o realizáciu metodického usmer-

ňovania prichádza od inštitúcií na nižšej úrovni na in-

štitúciu na vyššej úrovni. 

Obsah a výkon metodickej podpory 

Obsah metodickej podpory definuje predmet metodic-

kej podpory (odborné činnosti vykonávané v rámci 

podporných úrovní prvého až piateho stupňa), špecifi-

kuje oblasti, v ktorých je metodická podpora poskyto-

vaná (odborné činnosti podľa jednotlivých stupňov 

podporných úrovní) a identifikuje jej poskytovateľov 

v horizontálnej rovine, na úrovni jednotlivcov 

(spravidla podľa kategórií OZ alebo PZ), prípadne tí-

mov (napr. školský podporný tím). Poskytovateľom 

metodickej podpory na najvyššom stupni je priamo 

riadená organizácia (VÚDPaP alebo Národný inštitút 

vzdelávania a mládeže). Metodická podpora prebieha 

primárne v horizontálnej rovine, pričom spravidla exis-

tuje vzťah, v ktorom OZ z vyššieho stupňa podpornej 

úrovne poskytuje metodickú podporu OZ alebo PZ 

z nižšieho stupňa podpornej úrovne.  

 

Výkon metodickej podpory popisuje realizovanie me-

todickej podpory. Konkrétne popisuje spôsob a formu, 

akou je metodická podpora realizovaná, a tiež odporú-

ča minimálnu frekvenciu vybraných foriem metodickej 

podpory. Popisuje postup realizácie metodickej pod-

pory v prípade, že podnet na realizáciu metodickej 

podpory prichádza z podpornej úrovne vyššieho stup-

ňa pre podpornú úroveň nižšieho stupňa, ale aj 

v prípade, že žiadosť o poskytnutie metodickej podpo-

ry prichádza z podpornej úrovne nižšieho stupňa na 

podpornú úroveň vyššieho stupňa. 
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O webináre pre absolventov vzdelávania 
„Koordinácia školských podporných tímov“    
je naďalej záujem  

Webinár Efektívna práca a spolupráca v školskom podpornom tíme (lektorky V. Hudáková, B. Ugorová) sa veno-

val kompetenciám a úlohám koordinátora školského podporného tímu a efektívnej tímovej spolupráci. Účastníci 

vzdelávania si upevnili  vedomosti a precvičili zručnosti vo vytvorení plánu stretnutí školského podporného tímu 

a v zadefinovaní tém týchto stretnutí. Dostali odpoveď na otázku, ako nastaviť optimálnu frekvenciu stretnutí, či 

ako zaznamenávať svoju činnosť. Tému spolupráce a pracovných vzťahov priniesol aj webinár Ako vychádzať 

s kolegami (lektorka K. Poláková).  

Množstvo pracovných úloh odborných zamestnancov zvyšuje záujem o oblasť narábania s časom a vlastnou kapa-

citou. Webinár s názvom Ako stihnúť veci a cítiť sa dobre? Kde sú moje zdroje a limity... alebo Kto pomôže po-

máhajúcim? (lektorky K. Kurnická, L. Žiaková) umožnil účastníkom získať náhľad na činnosti, v ktorých nie sú 

efektívni, spoznať vlastné limity a dôsledky neefektívneho plánovania či plnenia úloh odborného zamestnanca. 

Ďalej mali možnosť identifikovať vlastné zdroje a osvojiť si nástroje zvyšujúce efektívnosť v sebariadení. Ďalšiu 

skupinu absolventov inovačného vzdelávania oslovil webinár s názvom Zvládanie stresu a sebariadenie (lektorka 

K. Poláková). 

Webinár Príčiny a problémy žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostre-

dia (lektorka Z. Révészová) priniesol diskusiu a interaktívnu prácu v skupinách,  s cieľom analyzovať konkrétne 

prípady a situácie a hľadať praktické riešenia.  
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Aké novinky prináša                                         

národný projekt                         

„Štandardy“?  

Pokračuje prezentácia štandardov v regiónoch 

Aj počas mesiaca november sme organizovali Regionálne stretnutia, s cieľom 

priniesť informácie o obsahových a výkonových štandardov výchovného po-

radenstva priamo do regiónov. Tieto aktivity predstavujú výnimočnú príleži-

tosť na stretnutie s odborníkmi z poradenského systému a zástupcami Regio-

nálnych úradov školskej správy, rovnako ako aj na prezentáciu štandardov, 

ich filozofického rámca, ich tvorby a prínosu do systému poradenstva a pre-

vencie. Predstavené boli tiež aktivity a nástroje, ktorých cieľom je podporiť 

zariadenia PaP pri zavádzaní a výkone štandardov. 

V novembri sme navštívili Žilinu, Košice, Prešov, Nitru a Bratislavu. Na stretnutiach vystúpili aj autori štandardov, 

aby priblížili ich odborný obsah a spôsob, akým nastavovali parametre v konkrétnom štandarde. Bližšie sme pred-

stavili napríklad obsahový štandard Diagnostika vývinovými škálami a práca s deťmi s oneskoreným psychomoto-

rickým vývinom, štandard Kariérová výchova a kariérové poradenstvo či štandard Prevencia rizikového správania. 

Na stretnutí v Bratislave sa účastníkom a účastníčkam prihovoril aj štátny tajomník pre inklúziu, národnostné škol-

stvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR, RNDr. Slavomír Partila. 

Ďalšie regionálne aktivity zamerané na podporu systému PaP 

Pre odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja 

zrealizovali regionálne projektové centrá dňa 15.11.2022 „stretnutie na podporu multidisciplinárnej spolupráce”. 

Účelom stretnutia bolo zosumarizovanie doterajších výstupov NP Štandardy s dôrazom na odborné postupy rele-

vantné pre ŠVZ, sieťovanie naprieč jednotlivými typmi ŠVZ a výmena skúseností z oblasti odbornej starostlivosti o 

klientov zariadení. 

V Žilinskom kraji sa v priebehu mesiaca november uskutočnilo celkovo päť stretnutí, ktoré zorganizovalo RPC  

Žilina  v  spolupráci  s RÚŠS,  s cieľom poskytnutia informácií o nástrojoch podpory implementácie štandardov 

odborných a odborno-metodických činností v systéme PaP a školských výchovných zariadení v nadväznosti na 

podporné úrovne 1. - 5. stupňa.                   

V Košiciach sme sa zúčastnili na stretnutí kariérových poradcov v školách, kde sme sa venovali téme kariérovej 

výchovy a kariérového poradenstva v kontexte piatich úrovní podpory. 

V  rámci dlhodobej spolupráce s inštitúciou Reedukačné centrum Levoča  sa  zrealizovalo stretnutie  s  riaditeľom,   
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sociálnou pracovníčkou a psychologičkou centra. Okrem pracovných záležitostí, mali zamestnankyne RPC Prešov 

a ambasádorka Prešovského kraja možnosť osobného stretnutia so žiačkami, ktoré sú v centre aktuálne umies-

tnené, pričom v spolupráci s odborným tímom z Levoče pripravili a realizovali aktivity zamerané na sebapozna-

nie, upevnenie vzájomných vzťahov a hľadanie spoločných prienikov. 

Novinky z programu podpory a rozvoja                              

multidisciplinárnej spolupráce 

V rámci Programu podpory a rozvoja multidisciplinár-

nej spolupráce prebiehajú tematické stretnutia určené 

pre frekventantov z radov štátnej správy 

a samosprávy na témy „Vypočúvanie detského klienta 

a špecifiká detského vývinu“ a „Multidisciplinárna spo-

lupráca v téme radikalizácie a extrémizmu so zamera-

ním na prácu s mládežou“. Záujem o stretnutia je veľ-

ký, prihlásilo sa celkovo 350 účastníkov, medzi ktorými 

sú predovšetkým sociálni pracovníci, sociálni kurátori, 

sudcovia, kolízni opatrovníci, vedúci školských úradov 

v okresoch, zástupcovia školských úradov v mestách, 

metodici CPPPaP v okresných úradoch, zamestnanci 

komunitných centier, zamestnanci polície. 

Zverejnili sme pre vás ďalšie zaujímavé materiály 

Aj naďalej pravidelne zverejňujeme odborné postupy 

a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v systéme 

poradenstva a prevencie. V uplynulom mesiaci sme sa 

zamerali na Vývinové poruchy učenia, Dieťa s rodičom 

s duševným ochorením a priniesli sme vám skúsenosť 

s názvom „Transrodový klient v procese zmeny pohla-

via“. Tiež sme doplnili tému „Dieťa s enurézou, enkop-

rézou v edukačnom a poradenskom procese“ o ďalší 

odborný postup. 

Všetky odborné postupy aj 

skúsenosti nájdete na tomto 

odkaze. 

https://vudpap.sk/zverejnujeme-materialy-v-teme-vyvinove-poruchy-ucenia/?fbclid=IwAR1DwLaQ4ohgREeLCDU2Yq7NriTK4Wh0dk-begl5Ua6CCd5ySHVHJ9uQuhw
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/
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správania, v porovnaní so ženami a staršími mužmi 

(Steffensmeier & Allan, 1995 in Kaczkowski, et al., 

2020). Obdobie dospievania je spojené s mnohými vý-

zvami, akými sú napr. hľadanie vlastnej identity, odpú-

tavanie sa od rodiny a hľadanie si svojho miesta 

v spoločnosti. Pre adolescentov je typická potreba vy-

medziť sa proti zaužívaným pravidlám a rebelovať voči 

autoritám. Mení sa aj spôsob myslenia a vnímania sve-

ta, mladí ľudia si začínajú byť viac vedomí sociálno-

ekonomických podmienok, ktoré v nich vyvolávajú poci-

ty neistoty, frustrácie a nespravodlivosti (Lichner et al., 

2018). Angažovanie sa v aktivizme (aj radikalizme) im 

pomáha tieto vývinové úlohy naplniť, získavajú seba-

dôveru a príležitosť kontrolovať svoj čas a činy, zažívajú 

spoločenské prijatie, budujú si status. Zároveň môžu byť 

pre mladých atraktívne zážitky dobrodružstva a rizika, 

ktoré takéto spoločensko-politické aktivity so sebou 

prinášajú (Pfundmair, Paulus & Wagner, 2020). 

Nahliadnite do úseku                          

nášho výskumu...  

december 2022 

Zámer k aktivizmu a radikalizmu mládeže na Slovensku 

Zsírosová, J. - Tomšik, R. 

Prinášame vám ďalšie výsledky z výskumu zameraného 

na mieru radikálneho správania mládeže v rámci vý-

skumnej úlohy „Psychosociálny obraz detí a mládeže v 

oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/

kyberšikany a prevencie radikalizmu“. 

Spoločnosť čelí mnohým výzvam, akými sú napr. ozbro-

jené konflikty, pandémia, klimatická kríza, dochádza 

k prehlbovaniu názorov a presvedčení obyvateľstva. Záu-

jem mladých ľudí zapájať sa do politických aktivít je na 

vzostupe. Väčšina sa realizuje v legálnych, nenásilných 

činnostiach, ktoré sa označujú ako aktivizmus, niektorí 

sú však pripravení zapojiť sa aj do nezákonných a násil-

ných aktivít, charakteristických pre radikalizmus 

(Moskalenko & McCauley, 2009).  

Corning a Myers (2002) definujú aktivizmus ako rozvinu-

tý, relatívne stabilný sklon jednotlivca zapojiť sa do ko-

lektívneho, spoločensko-politického správania, ktorého 

cieľom je riešiť problémy určitej skupiny a navodiť zme-

nu. Toto aktivistické správanie sa môže pohybovať na 

kontinuu od nízkorizikových, pasívnych a inštitucionali-

zovaných činov až po tie vysokorizikové, aktívne 

a nekonvenčné.  Aktivity za hranicou legálnosti spojené 

s násilím sa označujú ako radikalizmus. Medzi takéto 

aktivity patrí aj podporovanie a sympatizovanie so skupi-

nami, ktoré pre dosiahnutie svojich cieľov využívajú ná-

silné prostriedky. Cesta od aktivizmu k radikalizmu však 

nie je lineárna, radikalizmus teda nie je len vyostrenou 

formou aktivizmu. Jednotlivec sa môže zradikalizovať 

z akejkoľvek úrovne, bez predošlej participácie na legál-

nych aktivitách, či len zo záujmu o politické dianie.  Na 

základe tohto vnímania možno usudzovať, že sú aktivisti, 

ktorí sa nikdy nestali radikálmi, a zároveň existujú radi-

káli bez histórie aktivistického správania (Moskalenko & 

McCauley, 2009). 

Výskumy (napr. Dawson, 2017; Sageman, 2004; Silke, 

2008 in Pfundmair, Paulus & Wagner, 2020) naznačujú, 

že väčší sklon k podporovaniu radikálnych skupín majú 

adolescenti a mladí ľudia vo veku do 20 rokov. Rizikoví 

sú najmä mladí muži, u ktorých je vyššia tendencia 

schvaľovať násilné postoje  a  zapojiť  sa  do  agresívneho  

Takáto politická mobilizácia je úzko spätá so skupinovou 

identifikáciou, ktorú je možné definovať ako záujem 

a starostlivosť o skupinu, ktorej je jednotlivec členom, 

alebo sa s ňou spája. Miera identifikácie sa môže meniť v 

závislosti od okolností a charakteristík medziskupinových 

vzťahov (Trujillo, Prados & Moyano, 2016). Ak sa skupine 

a jej cieľom darí, vyvoláva to u jednotlivca pozitívne poci-

ty, a naopak, ak skupina zlyháva, dostavujú sa negatívne 

pocity. Oba tieto póly však môžu prispieť k posilneniu sku-

pinovej identifikácie. Podľa teórie sociálneho hnutia, by 

miera skupinovej identifikácie mala určovať ochotu jed-

notlivca obetovať sa pre ciele skupiny, pričom sa predpo-

kladá, že silnejšia identifikácia by mala byť spojená 

s vyššími úrovňami aktivizmu a radikalizmu (Moskalenko 

& McCauley, 2009).                                                                         

Mladý človek  môže byť členom viacerých skupín súčasne,  
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a preto nás zaujímalo, aký je vzťah medzi skupinovou 

identifikáciou s konkrétnou skupinou a zámerom jed-

notlivca zapojiť sa do aktivistického a radikálneho 

správania pre podporenie cieľov tejto skupiny. Ďalším 

parciálnym cieľom výskumu bolo zistiť mieru zámeru k 

aktivizmu a radikalizmu mládeže na Slovensku.  

Zhrnutie metodologických postupov a parciálnych 

výsledkov výskumu 

Výskumu sa celkovo zúčastnilo N = 946 respondentov/

tiek vo veku od 14 do 22 rokov (M = 16,85; SD = 

2,313), z ktorých bolo 25,4% chlapcov. Najväčšie zastú-

penie mali študenti/ky zo stredných odborných škôl 

(49,26%), následne z gymnázií (vrátane osemročných 

gymnázií; 43,65%), kým zostávajúcich 7,09% respon-

dentov/iek aktuálne študovalo na odborných učiliš-

tiach alebo v základných školách. Zber dát prebiehal 

od Novembra 2021 do Marca 2022 prostredníctvom 

online formulára.  

Na zisťovanie stanovených cieľov boli použité Škály 

zámeru k aktivizmu a radikalizmu (ARIS - Activism and 

Radicalism Intention Scales), autorov Moskalenko a 

McCauley (2009). Úlohou dotazníka je vyhodnotiť poli-

tickú mobilizáciu v zmysle ochoty obetovať sa pre sku-

pinu a zapojiť sa do určitých aktivít na podporu tejto 

skupiny. V úvode mali respondenti/tky vyjadriť, nakoľ-

ko sú pre nich dôležité skupiny: Národ, Rodina, Etnická 

skupina, Náboženská skupina, Škola a spolužiaci, Ro-

vesnícka skupina a kamaráti. Potom nasledovali polož-

ky sebahodnotiaceho dotazníka ARIS (α = 0,834). Škála 

zámeru k aktivizmu (AIS) pozostáva z položiek, ktoré 

popisujú legálne, nenásilné aktivity, akými sú napr. 

ochota vstúpiť do organizácie, dobrovoľnícky pomáhať 

pri príprave aktivít a pod. Druhá škála zámeru k radika-

lizmu (RIS) predstavuje činnosti, ktoré sú za hranicou 

legálnosti, je prítomný zámer a ochota použiť násilie 

pre podporenie cieľov politickej, alebo inej skupiny. 

Úlohou respondentov/tiek bolo na 7-bodovej Likerto-

vej škále vyjadriť súhlas s danými aktivitami.  

Na základe analýzy výpovedí bolo zistené, že respon-

dentov/tiek s nízkym aktivistickým správaním bolo pri-

bližne 21%, so stredným až 64%, a s vysokým 15%. 

Respondentov/tiek s nízkym radikálnym správaním 

bolo 26%, so stredným 61%, a s vysokým 13% (Graf č. 

1). K diferenciácii jednotlivých prahov aktivizmu 

a radikalizmu sa dospelo na  základe rozdelenia  výsku- 

mného súboru vzorcom M±Sd. Výskum ďalej zazname-

náva aj existenciu medzirodových rozdielov v miere 

aktivizmu a radikalizmu. Ako predpokladajú aj teoretic-

ké a empirické východiská (Steffensmeier & Allan, 1995 

in Kaczkowski, et al., 2020; Moskalenko & McCauley, 

2009; Trujillo, Prados, & Moyano, 2016), dievčatá skó-

rovali v aktivizme signifikantne vyššie (t = 3,657; p ≤ 

0,001; MD = 1,772), v porovnaní s chlapcami, kým 

chlapci skórovali signifikantne vyššie v radikalizme (t = 

2,020; p ≤ 0,05; MD = 1,151), v porovnaní s dievčatami. 

Graf 1: Podiel respondentov s nízkym, stredným a vysokým  

aktivistickým a radikálnym správaním. 

Podstatnou súčasťou daného výskumu bolo aj mapova-

nie dôležitosti skupín a ich vzájomného vzťahu, so záme-

rom správať sa aktivisticky, radikálne. Aktivistické správa-

nie respondentov/tiek štatisticky významne korelovalo 

so skupinami: Národ (r = 0,114), Etnická skupina (r = 

0,156),  Náboženská skupina (r = 0,105), Škola 

a spolužiaci (r = 0,071) a Rovesnícka skupina, kamaráti (r 

= 0,068). Všetky korleácie s premennou aktivizmus boli 

kladné. Radikalizmus bol v štatisticky významnej korelácii 

iba s dvomi skupinami, a to Rodina (r = -0,111) a Škola 

a spolužiaci (r = -,101; Tab. č. 1). Obe korelácie 

s radikalizmom boli záporné.  



Premenné 1 2 3 4 5 6 7 

1 Národ 1       

2 Rodina 0,386** 1      

3 Etnická skupina 0,602** 0,308** 1     

4 Náboženská skupina 0,503** 0,211** 0,604** 1    

5 Škola a spolužiaci 0,345** 0,441** 0,349** 0,286** 1   

6 Rovesnícka skupina, kamaráti 0,271** 0,431** 0,241** 0,162** 0,627** 1  

7 Stupnica zámeru k aktivizmu 0,114** -0,011 0,156** 0,105** 0,071* 0,068* 1 

8 Stupnica zámeru k radikalizmu -0,022 -0,111** 0,028 -0,048 -0,101** -0,035 0,334** 

**. Korelácia je signifikantná na hladine 0,01;        
*. Korelácia je signifikantná na hladine 0,05.   
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Pozitívne vzťahy s dôležitosťou skupín a zámerom 

k aktivizmu, naznačujú prejavy vysokej identifikácie 

s danými skupinami a zároveň môžu poukazovať na 

motiváciu obetovať sa pre ochranu ich záujmov. Zá-

porná korelácia zámeru k radikalizmu s dôležitosťou 

skupín Rodina, Škola a spolužiaci vyjadruje, že čím boli 

tieto skupiny pre respondentov/ky dôležitejšie, tým 

prejavili nižší záujem zapojiť sa do radikálnych aktivít.  

Je možné sa domnievať, že pozitívny vzťah s rodinou a 

dobré zázemie v školskom prostredí môžu pôsobiť ako 

ochranné faktory pred radikálnym správaním. 

Zhrnutie 

Predložené výsledky poukazujú na mieru zámeru 

k aktivizmu a radikalizmu mladých ľudí na Slovensku. 

Je dôležité si uvedomiť, že prostredníctvom zvoleného 

meracieho nástroja Škály zámeru k aktivizmu 

a radikalizmu je možné usudzovať len na potenciálny 

úmysel, resp. pripravenosť respondentov/tiek správať 

sa určitým spôsobom, nie na skutočnú mieru výskytu 

aktivizmu a radikalizmu v danej výskumnej vzorke. 

Existuje však predpoklad, že štúdium behaviorálnych 

zámerov k politickým aktivitám môže byť nápomocné 

pri pochopení a predpovedaní zodpovedajúceho sprá-

vania (Moskalenko & McCauley, 2009). Podľa Corninga 

a Myersa (2002) majú rozvinuté postoje vedúce k akti-

vizmu tendenciu u jednotlivca dlho pretrvávať. 15% 

respondentov/tiek s vysokým zámerom k aktivizmu 

a 13% s vysokou mierou zámeru k radikalizmu pouka-

zuje na pripravenosť týchto mladých ľudí aktívne sa 

zapojiť do spoločensko-politického diania.  

Ochota venovať svoj čas a energiu na podporu dosiah-

nutia cieľov sociálnej skupiny súvisí so skupinovou 

identifikáciou.  Moskalenko  &  McCauley (2009)  pred- 

pokladali, že silnejšia identifikácia by mala byť spojená 

s vyššou mierou aktivizmu a radikalizmu. Výsledky pre-

zentovaného výskumu potvrdzujú súvis s aktivizmom, 

nie však s radikalizmom. Väčšia rozmanitosť spoločen-

ských sietí vystavuje ľudí širšej škále noriem a postojov, 

čo prispieva k odmietaniu podporovať násilné presved-

čenia a činy. Zároveň je na jednotlivca vyvíjaný menší 

tlak na osvojenie si skupinových presvedčení 

a nezakladá si svoju osobnú identitu výlučne na člen-

stve v konkrétnej skupine (Kaczkowski, et al., 2020). 

Naopak, radikalizmus sa v literatúre  (napr. Lichner, et 

al., 2018; Kaczkowski, et al., 2020; Grossman, et al., 

2017) neraz spája s pocitmi sociálneho vylúčenia. Ocho-

ta jednotlivca pripojiť sa k radikálnym skupinám a násil-

ným činom často pramení z potreby niekam patriť, av-

šak nedarí sa mu túto potrebu naplniť bezpečným spô-

sobom. Záporný korelačný vzťah zámeru k radikalizmu, 

s dôležitosťou primárnych sociálnych skupín, akými sú 

rodina a škola, naznačuje, že dobré rodinné a školské 

zázemie môžu zmierniť úmysel jednotlivca participovať 

na radikálnych aktivitách.   

Tab. 1: Dôležitosť vybraných skupín v aktivistickom a radikálnom správaní.  

Literatúra na vyžiadanie u autorov. 

https://vudpap.sk/kontakty/
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Moje dieťa má inú sexuálnu 

orientáciu 

PhDr. Hana Smitková, PhD. je externou expertkou vo 

VÚDPaPe a dlhodobo sa venuje psychologickému pre-

žívaniu LGBTI komunity. V podcaste vysvetľujeme, čo 

je to coming out a ako by mali rodičia reagovať, ak sa 

im dieťa zdôverí s inou sexuálnou orientáciou. Budete 

počuť, žiaľ,  aj to, že mnohí túto informáciu neprijmú: 

„Nezriedka sa stáva, že rodič vyženie svoje dieťa z 

domu. Výnimkou nie je ani domáce násilie, alebo vety 

typu: budem sa za teba modliť, radšej by som prišla o 

svoje zdravie, než mať takéto dieťa, ako si nám to mo-

hol/mohla urobiť a podobne,“ hovorí Hana Smitková 

v podcaste Nahlas o deťoch. 

Začiatkom novembra zaútočil na svojich spolužiakov 

16-ročný študent Strednej odbornej školy 

v Novákoch. Len pár dní predtým priniesol do školy 

sekeru,  s úmyslom vraždiť aj 14-ročný chlapec 

v okrese Gelnica. Vraždu dvoch queer ľudí na Zámoc-

kej ľudí v Bratislave mal na svedomí 19-ročný študent 

gymnázia pre nadané deti. Prečo v našich deťoch ras-

tie agresivita? Odpovedá psychologička Výskumného 

ústavu detskej psychológie a psychopatológie, PhDr. 

Eva Smiková, PhD. 

Agresivita v deťoch                

a mladých ľuďoch 

Otcovská dovolenka 

Od prvého novembra majú muži možnosť ísť na plate-

nú otcovskú dovolenku. Okrem toho sa zaviedla aj 

možnosť poberať materské napríklad pre policajtov a 

hasičov. Dokáže každý otec zostať na otcovskej dovo-

lenke,  alebo sú kategórie mužov, ktorí túto možnosť 

nebudú chcieť využiť?  Na čo sa majú muži pripraviť 

pred nástupom na otcovskú dovolenku? Hovoríme so 

psychologičkou Mgr. Beátou Sedlačkovou. 

https://vudpap.sk/moje-dieta-ma-inu-sexualnu-orientaciu/?fbclid=IwAR3lQoJ_QTwOyvXCY3cFC9jxpyuzrhBLaMMIVKDApWtOejtDU-xlOAyoEus
https://vudpap.sk/podcast-agresivita-v-detoch-a-mladych-ludoch/?fbclid=IwAR0gjj2xKP_45d2cWrqMsp97EPle8QShwc0cueUJyaAf6o7jcEzRmUO0tz4
https://vudpap.sk/otcovska-dovolenka/?fbclid=IwAR3JEh3PDVZ8tOfAihdmoWHJzqMnmH0484yHu0dn9GcBUpGJKgp3efsMMVQ


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

 

15 

december 2022 

Aké hračky sú vhodné            

pre deti? 1. časť 

Zapálili sme prvú adventnú sviečku a ak premýšľate 

nad vianočnými darčekmi pre svoje deti, určite vám 

padne vhod náš podcast. Ako vybrať vhodné hračky? 

A nemajú ich naše deti priveľa? Zhovárame sa so psy-

chologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie Mgr. Luciou Lenickou. 

Zastavte sa s nami 

Transrodová identita a rodovo     

rozmanití v edukačnom                      

a poradenskom procese 

V podcaste sa budeme rozprávať o deťoch a mladých 

ľuďoch s transrodovou identitou a rodovo rozmani-

tých v edukačnom a poradenskom procese. Dozviete 

sa, aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím, čo zname-

ná rodový nesúlad či rodová dysfória a ako vyzerá pro-

ces tranzície na Slovensku. Zaznejú aj konkrétne odpo-

rúčania pri práci s transrodovými ľuďmi pre odbor-

ných zamestnancov v systéme poradenstva a preven-

cie. Bližšie informácie o transrodovej identite a rodovo 

rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese sa 

dozviete v odbornom postupe TU. 

https://vudpap.sk/ake-hracky-su-vhodne-pre-deti-cast-1/?fbclid=IwAR2ZCuP4mqLu8BahTRzzZXKMGQIt_HHVHgrtoKsIwxZc4XJE7cTS1rpMMWQ
https://vudpap.sk/transrodova-identita-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-a-poradenskom-procese/?fbclid=IwAR0BWv7ayPjYxRoKGF50w6Vwgz4gOF-w4Q6Wg2osLxiGsk0a7hoYlCxTz_s
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf?fbclid=IwAR3j3eFPV6cMKHgzIKKZU4hCn4Uuxxk0OXBtBFuCzCpmJyFtOAlvLRR1YrQ
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Rozvoj akceptácie rozmanitosti  

prostredníctvom vzťahovej                           

a sexuálnej výchovy 

V podcaste pokračujeme v téme, ktorá sa týka LGBTI+ 

ľudí. Dozviete sa, čo znamená vzťahová a sexuálna vý-

chova a ako môžu pedagogickí a odborní zamestnan-

ci zvýšiť akceptáciu rôznorodých skupín či už na samot-

nej pôde školy, ale i v komunikácii s rodičmi detí 

a žiakov. Zistíte, akú výchovnú rolu má rodina a škola 

v téme vzťahov a sexuality, ale aj námety, ako môžeme 

skvalitniť takéto vzdelávanie v edukačnom 

a poradenskom procese. Hostkou je MgA. Radka Mik-

šík, ktorá pôsobila ako interná expertka vo Výskumnom 

ústave detskej psychológie a patopsychológie, a záro-

veň je lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v orga-

nizácii inTYMYta. Bližšie informácie o transrodovej iden-

tite a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom 

procese sa dozviete v odbornom postupe. Bližšie infor-

mácie o deťoch a mladých ľuďoch, ktorí sa identifikujú 

ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poraden-

skom procese, sa dozviete v odbornom postupe.   

Poruchy príjmu potravy 

Témou podcastu sú poruchy príjmu potravy. Rozprávať 

o nich bude psychologička Mgr. Karin Gálová, ktorá vo 

Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsycho-

lógie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národ-

ného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala 

ako poradenská psychologička v zariadení poradenstva 

a prevencie. V podcaste zistíte, aké druhy porúch prí-

jmu potravy poznáme, aké sú príčiny ich vzniku, ale 

tiež aké sú varovné signály a rizikové skupiny detí a žia-

kov, pri ktorých by mali odborní a pedagogickí zamest-

nanci zvýšiť pozornosť. 

https://vudpap.sk/rozvoj-akceptacie-rozmanitosti-prostrednictvom-vztahovej-a-sexualnej-vychovy/?fbclid=IwAR1n74IQrTEZNT5dDG1SMfSqfCFY07lB6fBBFEPxdM1dQ1s9StaPBisfEW4
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/2022/06/Deti-a-mladi-ludia-ktori-sa-identifikuju-ako-gejovia-lesby-a-bisexuali-v-edukacnom-a-poradenskom-procese.pdf
https://vudpap.sk/poruchy-prijmu-potravy/?fbclid=IwAR2S-FXl9CxPwwaCer-ld7VSkrl7UKypRfHK0eaCoZR0d2ATlWZPz9uUQSA
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
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Ako pracovať s deťmi s poruchou 

príjmu potravy 

V podcaste pokračujeme na tému poruchy príjmu po-

travy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, kto-

rá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a pa-

topsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu 

národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pra-

covala ako poradenská psychologička v zariadení pora-

denstva a prevencie. Rozprávať sa budeme o zdravot-

ných ťažkostiach, ktoré sa spájajú s poruchami príjmu 

potravy, ale tiež o odporúčaných postupoch pri ich 

diagnostike a liečbe. Dozviete sa, aké majú pedagogickí 

a odborní zamestnanci kompetencie pri práci s deťmi 

s poruchou príjmu potravy, ale aj konkrétne odporúča-

nia, ako s nimi preventívne a intervenčne pracovať. 

https://vudpap.sk/ako-pracovat-s-detmi-s-poruchou-prijmu-potravy/?fbclid=IwAR2rdVwf6oGGvLCtPaRb9BLpBvxi9VyN0KFhPnt7a0XO38HuAfmrJ2jj7SM
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
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Pozrite si prednášky z konferencie 

„Digitálny wellbeing detí“ 

Cieľom konferencie „Digitálny wellbeing detí“, ktorá sa konala 29.11.2022 v ČR, bolo zvýšiť povedomie o 

digitálnom wellbeingu a rozvinúť spoluprácu a motiváciu vo vzdelávacom systéme na tom, aby sa zvýšila 

schopnosť ďalších generácií využívať kyberpriestor pre vlastný prospech a nenechávať sa ním ovládať 

a zahlcovať. Nechýbala odborná diskusia o vzťahu digitálneho wellbeingu a celkového wellbeingu detí a 

mladých ľudí, vrátane toho, ako premietnuť digitálny wellbeing do obsahu vzdelávania v rámci kurikulárnej 

reformy. Prednášky z konferencie si môžete pozrieť TU. 

Národný ústav duševného zdravia 

v ČR vydal publikáciu                

„Rozvoj duševnej pohody 

u transgender klientov“ 

Monografia „Rozvoj duševnej pohody u transgender klientov. Poznatky a holisticky orientovaný terapeutic-

ký prístup“, ktorá vznikla na základe výskumného projektu SWITCH (Supporting Wellbeing and Integration 

of Transgender Victims in Care Environments with Holistic Approach), si kladie za cieľ vytýčiť prostredníc-

tvom definícií, pojmov a konceptov jednotné teoretické východiská týkajúce sa transgender, nebinárnych a 

intersex osôb a ich wellbeing (duševnej pohody). Zároveň uvádza možnosti integrácie stanovených princí-

pov a vhodných terapeutických prístupov, spoločne s ich aplikáciou/zavedením v terapeutickom i lekár-

skom prostredí. Táto publikácia môže byť inovatívnym odborným sprievodcom pre poskytovanie informo-

vanej a kvalitnej terapeutickej, lekárskej a inej starostlivosti pre danú cieľovú skupinu - transgender, nebi-

nárne a intersex osoby. Publikáciu nájdete TU. 

https://digitalniwellbeing.skav.cz/
https://www.youtube.com/channel/UChdC8uzWq3hTNjUGujoLBeA
https://www.nudz.cz/pro-media/ke-stazeni/rozvoj-dusevni-pohody-u-transgender-klientu
https://www.nudz.cz/fileadmin/user_upload/Ke_stazeni/Publikace_ke_stazeni/rozvoj-dusevni-pohody-u-transgender-klientu.pdf
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Publikácia ponúka študentom i odborníkom v praxi 

poznatky potrebné pre informovanú psychologickú 

poradenskú prácu s LGB ľuďmi. Približuje kontext a 

špecifické problémy lesieb, gejov a bisexuálnych ľudí 

na Slovensku bezprecedentne komplexným spôso-

bom. Postupuje od vývoja v skúmaní problematiky, 

cez aktuálne teórie a prieskumy, až po individuálne 

príbehy a výpovede. Východiskom je prístup ponúka-

júci rešpekt a podporu ľuďom s rozmanitou vzťaho-

vou/citovou/sexuálnou orientáciou či rodovou iden-

titou. 

Poradenstvo gejom, lesbám                     

a bisexuálnym ľuďom 

Autorka: Hana Smitková 

Univerzita Komenského, 2022 

Hovory s terapeuty 

Autorky: Barbara Nesvadbová, Jana 

Brázdilová, Paulína Saudková 

Pragma, 2022 

Rozhovory s poprednými českými terapeutmi a psy-

choterapeutmi o vnútorných konfliktoch, partner-

ských krízach, paralelných vzťahoch, depresiách, úz-

kostiach, o pocitoch, emóciách, cestách ku šťastiu, 

ale aj o závislostiach a o smrti vychádzajú zo zážitkov 

a životných osudov konkrétnych osôb. Pred čitate-

ľom sa tak rozohráva začiatok skutočnej terapie. Bar-

bara Nesvadbová, Pavlína Saudková a Jana Brázdilo-

vá sa pýtajú psychoterapeutiek Jitky Vodňanskej a 

Nory Vláškovej, psychologičky Jany Woleskej, páro-

vých terapeutov Pavla Rataja a Jana Vojtka, adiktoló-

ga Michala Miovského a psychoterapeutov Jana Kul-

hánka a Michala Mynářa. 

 

Sledujte nás. 

https://www.facebook.com/vudpap/

