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Program 
 

Streda,    17. október 2018, Historická sála UJPJŠ, Šrobárova 2, 1. posch. 

 

Registrácia účastníkov 

8,00-13,00  - Registrácia účastníkov 

 

Otvorenie konferencie 

9,00 - Lovaš, L.:  Otvorenie konferencie  

9,15 -  Príhovor pani dekanky a čestných hostí 

 

Profesor Hvozdík a 50 rokov štúdia psychológie v  Košiciach  a Prešove – prínos pre 

vedecké poznanie a  prax  

9,30 - Komárik, E.: Počiatky katedry odbornej psychológie - pohľad z vnútra (Pozvaná prednáška) 

9,50 - Babinčák, P.: Aktuálny výskum na Inštitúte psychológie FF PU (Pozvaná prednáška) 

10,10 - Lovaš, L.: Výskumná orientácia KPs FF UPJŠ (Pozvaná prednáška) 

10,30 - Ihnacík, J.: Poradenstvo v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 

Košickom regióne (Pozvaná prednáška) 

10,50 - Diskusia 

 

11,00-11,30  - Prestávka 

 

Školská psychológia v premenách a kontexte psychologického poznania 

11,30 -  Mareš, J.:  Znalost zvláštností žáka - předpoklad individuálního přístupu (Pozvaná 

prednáška) 

11,50 - Valihorová, M.: Kvalitná, moderná škola a  školský psychológ (Pozvaná prednáška) 

12,10 - Gajdošová, E.: Výzvy stojace pred školskou psychológiou a jej profesiou v 21.storočí 

(Pozvaná prednáška) 

12,30 - Diskusia 

 

13,00-14,00 - Obedňajšia prestávka   (možnosť využiť jedáleň UPJŠ, Moyzesova 9, budova Sokrates) 
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Školský psychológ ako profesia v  súčasnom edukačnom prostredí. I. časť 

14,00 - Herényiová, G., Sabová, L., Demkaninová, D., Blaho, R.: Kompetencie školského psychológa a 

jeho spolupráca s inými odbornými zamestnancami školy - príklady z praxe 

14,10 - Kaliská, L.: Emocionálne a osobnostné špecifiká vysoko intelektovo nadaných detí v 

kontexte intervencií školského psychológa 

14,20 - Komárik, E.: Zhody a rozdiely vo vnímaní duševného zdravia dieťaťa matkou a učiteľkou 

materskej školy 

14,30 - Vendel, Š.: Kariérove poradenstvo v školách - prínos východoslovenských autorov a ďalší 

rozvoj 

14,40 - Smelý, I.:  Úloha školského psychológa v  štádiu prípravy a  v sprevádzaní žiaka v  procese 

psychoterapie resp. psychiatrickej starostlivosti 

14,50 - Pašková, L., Stehlíková, J.: Spolupráca učiteľov a školských psychológov pri eliminácii 

rizikových prejavov správania žiakov mladšieho školského veku 

15,00 - Franek, A.: Život školy a  škola života 

15,10 - Lazarová, B., Hlaďo, P., Hloušková, L.: Učitelská podpora  a její vztah ke kariérové 

adaptabilitě studentů středních škol 

15,20 - Diskusia 

 

15,30-16,00 -   Prestávka 

 

Školský psychológ ako profesia v  súčasnom edukačnom prostredí. II. časť  

16,00 - Valihorová, M., Pilková, J.: Uplatnenie prvkov pozitívnej psychológie v práci školského 

psychológa 

16,10 - Sabová, L., Hubková, N.: Vyhodnocovanie pravdivosti príspevkov uverejňovaných na 

sociálnych sieťach z pohľadu vysokoškolských študentov –výstupy pre prax 

16,20 - Herényiová, G., Sabová,  L., Demkaninová, D., Blaho, R.: Podmienky práce a činnosti 

školského psychológa v škole 

16,30 - Ďuricová, L.: Školské sebapoňatie slovenských adolescentov a jeho súvislosti v kontexte 

práce školského psychológa 

16,40 - Uhláriková, J., Šeboková, G., Popelková, M., Zaťková, M.: Prediktory well beingu u žiakov 

základných a stredných škôl 

16,50 - Polgáriová, E,  Paľová, M,  Pilková, J.: Špecifiká práce školského psychológa v oblasti s 

vysokým zastúpením žiakov zo SZP 

17,00 - Žitňáková, Ž., Paľová, M.: Spolupráca školského psychológa a školského špeciálneho 

pedagóga na ZŠ - príklady dobrej praxe 

17,10 - Pastrnáková, V.: Školský psychológ - profesionál alebo kamarát?   

17,20 - Diskusia 
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Spoločenský večer 

19,00 -  Spoločenský večer – Penzión Plaza 

 

štvrtok,   18. október 2018, Historická sála UJPJŠ, Šrobárova 2, 1. posch. 

 

Školské programy prevencie a  ich efektívnosť  

9,00 -  Orosová, O., Gajdošová, B., Janovská, A., Štefaňáková, M.: Efektívnosť programu univerzálnej 

prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi školákmi slovenských základných škôl 

9,20 -  Gajdošová, B.,  Orosová, O.: Sebaúčinnosť odmietania alkoholu  u raných adolescentov 

9,30 - Bačíková, M., Janovská, A.: Možnosti rodičov v prevencii fajčenia a užívania alkoholu v období 

skorej adolescencie 

9,40 - Benka, J.: Motivačná reziliencia v kontexte zvládania záťaže v školskom prostredí 

9,50 - Hajduch, B., Orosová, O., Kulanová, M., Štefaňáková, M.: Rozdiely v normatívnych 

presvedčeniach ohľadom rizikového správania študentov vzhľadom na absolvovanie programu 

PUNAV 

10,00 -  Florian Šimonová, V.: "Let's go" v prevencii - preventívny program v CPPPaP 

 

10,00 - 10,30 - Prestávka 

 

50 rokov štúdia psychológie v  Košiciach  a Prešove – prínos pre vedecké poznanie 

a  prax. II. časť 

10,30 - Džuka, J.: Výber z  riešených výskumných projektov na IPs – Dynamický test latentných 

učebných schopností DTLUS 6-8 

10,40 - Mesárošová, M.: Starostlivosť o  seba a  negatívne dôsledky pomáhania vo svetle výskumov 

KPs FF UPJŠ 

10,50 - Mikulášková, G.: Možnosti využitia kvalitatívneho prístupu v  kontexte školskej 

a  poradenskej psychológie 

11,00 - Búgelová, T., Pavluvčíková, E.: Slasti a  strasti v  práci školského psychológa 

11,10 - Martončik, M., Kačmárová, M.: Využitie nástroja Self-Directed Search v  diagnostike 

a  rozvoji profesijných záujmov  

11,20 - Baník, G., Zibrínová, Ľ.:  Depresia z  pohľadu sieťového prístupu 

11,30 - Diskusia 
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11,40-12,00  - Prestávka 

 

50 rokov štúdia psychológie v  Košiciach  a Prešove – prínos pre vedecké poznanie 

a  prax. III. časť 

12,00 - Kačmárová, M., Babinčák, P.: Výber z  riešených výskumných projektov na IPs - 

Psychologické príčiny a  psychologické dôsledky chudoby 

12,10 -  Slavkovská, M.: Exekutívne funkcie u  neprospievajúcich žiakov: Možnosti diagnostiky a 

stimulácie 

12,20 -  Pavluvčíková, E.,  Búgelová, T.:   Rodina ako styčná oblasť spolupráce poradenského a 

školského psychológa 

12,30 - Mesárošová, M.: Intervenčné stratégie podporujúce starostlivosť o  seba 

12,40 - Hricová, M.,  Ráczová, B., Köverová, M: Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich 

profesií a spôsob ich zisťovania 

 12,50 - Berinšterová, M., Magdová, M.: Prítomnosť dospelého pri príprave na vyučovanie a 

intencionálne aspekty učenia u žiakov základných škôl  

13,00 - Köverová, M.: Interpersonálne správanie učiteľa: vnímanie a determinanty 

13,10 - Piliarová, M., Lovašová, S.:   Odolnosť a  škola, podpora kreativity v  skupinových 

programoch  

13,20 - Weissová, S.: Intervenčné programy pre pomáhajúce profesie v kontexte starostlivosti o 

seba 

13,30 - Diskusia 

 

Ukončenie konferencie 
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Posterová sekcia 

17.10.2018, 1. posch., Šrobárova 2,  17:30-18:00 

18.10.2018, 1. posch., Šrobárova 2,  10:00-10:30 

 

Štefaňáková, M., Orosová, O., Kulanová, M. : Kvalita implementácie programu univerzálnej 

prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi školákmi slovenských základných škôl 

 

Hricová, L., Bačíková, M., Orosová, O.: Úloha školskej reziliencie vo vysvetlení dysfunkčného 

stravovania 

 

Abrinková, L., Gajdošová, B., Orosová, O.: Psychohygiena ako prevencia stresu v školskom prostredí 

stredných škôl 

 

Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O.: Program univerzálnej prevencie užívania návykových 

látok medzi vysokoškolákmi (PUNAV) 

 

Balážová, M.:  Popelková, M.: Školské sebahodnotenie vs. sebaúcta: ako predikovať úspešnosť 

adolescentov v škole? 

 

Popelková, M., Hajduová, M.: Problémy v správaní očami žiakov a učiteľov 

 

Jančiarová, M., Popelková, M.: Porovnanie inteligencie u detí s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a špecifickými poruchami učenia (ŠPU) 

 

Kalina, O.: Problémové správanie v školskom prostredí a vnímané rodičovské procesy u deti zo 

základných škôl 
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Ďalšie informácie 

 

Spoločenský večer: Spoločenský večer sa uskutoční v penzióne Plaza (Dominikánske námestie - do 5 

minút z miesta konania konferencie/z historického centra).  

 

 

Možnosť stravovania sa: Stravovanie (okrem občerstvenia počas konferenčných prestávok a spol. 

večera) nie je v rámci konferencie zabezpečené. Účastníci sa môžu na vlastné trovy stravovať 

v rôznych podnikoch v okolí historického centra Košíc/miesta konania konferencie.  

 

WIFI:   

Sieť: eduroam 

Názov: ffkonf 

Heslo: oktober  
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Program konferencie on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naskenovaním QR kódu zobrazíte program konferencie/stránku konferencie on-line. Manuálne 

možno stránku nájsť na: https://www.schoolps2018.weebly.com/program.html 
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E-Publikácia 

Je nám veľkou cťou pridať ako súčasť konferenčného materiálu druhé vydanie publikácie J. Hvozdíka, 

s názvom Základy školskej psychológie (priložené CD).  

Hvozdík, J. (2017). Základy školskej psychológie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(druhé upravené vydanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naskenovaním QR kódu zobrazíte publikáciu on-line. Manuálne možno publikáciu nájsť na:  

https://unibook.upjs.sk/sk/filozoficka-fakulta/784-zaklady-skolskej-psychologie  

https://unibook.upjs.sk/sk/filozoficka-fakulta/784-zaklady-skolskej-psychologie
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Poznámky: 
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Poznámky B 
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Poznámky C 
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Poznámky D 
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Poznámky E 
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Vybrané abstrakty pozvaných prednášok 
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Kvalitná, moderná škola a školský psychológ 

Marta Valihorová 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

marta.valihorova@umb.sk 

V posledných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť edukačnému procesu v škole a jeho skvalitňovaniu. 

Uvedomujeme si potrebu venovať sa nielen kvantitatívnym ukazovateľom úrovne školy, ale aj 

kvalitatívnym ukazovateľom úrovne školy. V príspevku sa preto zameriavame na analýzu kvality školy 

ako významného fenoménu, ktorý ovplyvňuje o. i. spokojnosť žiakov a učiteľov v škole (ako sa v škole 

cítia, čo prežívajú, aký majú zážitok bezpečia, aké výkony dosahujú). Upozorňujeme na významnú 

úlohu podporných služieb v modernej a kvalitnej škole, ktoré zabezpečujú najmä odborní  zamestnanci 

(školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pod.). V príspevku sa ďalej 

zameriavame na meranie kvality modernej školy a najmä na úlohu školského psychológa pri 

diagnostikovaní kvality školy a jej zlepšovaní.  

Kľúčové slová: škola, žiak, učiteľ, školský psychológ, spokojnosť 

 

Poradenstvo v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 

Košickom regióne 

Jozef Ihnacík 

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

ihnacikphdr@centrum.sk 

V úvode s úctou zaujmeme pohľad na prínos Prof. Jána Hvozdíka, DrSc. pre vznik, funkčnosť ale hlavne 

odbornú a celospoločenskú hodnotu psychologického poradenstva, školskej psychológie  

a psychológie vôbec. Príspevok sa zaoberá psychologickou diagnostikou, poradenskou a terapeutickou 

činnosťou v horizonte rokov a prínosu poradenských psychológov.  Upozorníme na niektoré metodiky, 

ktoré vznikli s praxe pedagogicko-psychologickej poradni pri pomoci výchovným poradcom 

a koordinátorom prevencie vo východoslovenskom regióne ale aj celoštátne a medzinárodne. 

Spomenieme supervízne činnosti, ale aj podiel obidvoch filozofických fakúlt v Prešove a v Košiciach 

a ich katedier psychológie pri rozvoji psychologického poradenstva. Hlavne pri vzdelávaní 

zamestnancov psychologických poradní. Poukážeme na kontinuitu odbornosti a funkčnosti 

psychologickej práce vo vzťahu k školám, školským zariadeniam, učiteľom, rodičom, deťom a mládeži. 

Neodmysliteľnou súčasťou psychologického poradenstva a hlavne výstupmi pre školy a širokú 

verejnosť sa stali preventívne aktivity, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl 

a školských zariadení nielen v našom regióne. Na záver spomenieme aj odbornú publikačnú činnosť pri 

odborných míľnikoch v tvorivom pracovnom kontexte skvalitňovania a získavania vzájomných 

spätných väzieb medzi teóriou a praxou zabezpečovanou psychológmi v oblasti vedy, teórie, vysokého 

školstva, ale aj v oblasti praxe vykonávanej v práci s klientom. 

Kľúčové slová: poradenstvo, CPPaP, Košice  
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Výzvy stojace pred školskou psychológiou a jej profesiou v 21.storočí 

Eva Gajdošová 

Ústav školskej a pracovnej psychológie, Paneurópska vysoká škola 

eva.gajdosova@paneurouni.com 

Výzvy pre školskú psychológiu a školského psychológa vychádzajú zo súčasnej politiky zdravia 

Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky, v ktorej sa kladie eminentný dôraz na duševné zdravie detí 

a mládeže v procese edukácie. Vo výzvach dominuje podpora a rozvoj duševného zdravia žiakov a 

učiteľov, vysoká kvalita ich života, rozvíjanie ich silných stránok a potencialít. Tento nový trend 

vyžaduje urobiť zásadnejšie zmeny v koncepcii práce školského psychológa a v inovovaní jeho 

preventívnej, identifikačno-diagnostickej, poradenskej a intervenčnej činnosti v prostredí školy a v 

edukačnom procese. 

Kľúčové slová: duševné zdravie, školský psychológ, školsko-psychologické služby 

 

 

Znalost zvláštností žáka - předpoklad individuálního přístupu 

Jiří Mareš 

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

Mares@lfhk.cuni.cz 

Přehledový referát má pět částí. První, úvodní část, vychází z pojmu „učení zaměřené na žáka“ (learner-

centered learning); přibližuje tedy psychologický pohled na žáka a jeho učení, jak ho odborné 

veřejnosti představila Americká psychologická asociace. Ve druhé části představuje autor dvě výchozí 

teze (Učitel by měl znát zvláštnosti svých žáků. Školní psycholog by měl pomoci učitelům s poznáváním 

žákovských zvláštností - zejména u složitějších případů.) Na tyto teze navazují tři řečnické otázky pro 

výzkumníky: Co by o žácích měl vědět třídní učitel? Co by o žácích měl vědět učitel konkrétního 

vyučovacího předmětu? Co by o žácích měl vědět výchovný poradce? Co by o žácích měl vědět školní 

psycholog? Tím se výklad ve třetí části přesouvá do pedagogické roviny a srovnávací tabulka ukazuje 

tři podoby výuky, k nimž učitel potřebuje důkladnější poznatky o žácích: diferenciace žáků ve výuce, 

individualizace výuky a personalizace výuky. Čtvrtá část referátu připomíná pokusy učitelů souhrnně 

charakterizovat různé typy žáků pomocí „nálepkování“ a předkládá alternativu: současný přístup, který 

staví na učitelově /psychologově znalosti zvláštností jednotlivých žáků. Po obecných úvahách přichází 

pátá část referátu, která na příkladech ilustruje možné postupy při zjišťování zvláštnosti žáků a 

diskutuje rizika a přínosy nového přístupu. 

 

Kľúčové slová: učení zaměřené na žáka, psychologický pohled na žáka a jeho učení, nálepkovaní, 

znalosti zvláštností jednotlivých žáků 

  

mailto:Mares@lfhk.cuni.cz
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Aktuálny výskum na inštitúte psychológie FF PU 

Peter Babinčák 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

babincak@unipo.sk 

V príspevku bude prezentovaný sumár vedecko-výskumných aktivít na inštitúte psychológie (IPs) FF 

PU. Zo širokého spektra vedecko-výskumných aktivít, ktorým sa pracovníci IPs venovali od r.1999 budú 

prezentované hlavné ukončené výskumné projekty, budú predstavení zodpovední riešitelia týchto 

projektov na IPs, v stručnej podobe budú ozrejmené prínosy realizovaných výskumov. V ďalšej časti 

budú predstavené aktuálne vedecko-výskumné aktivity a perspektívy výskumu na IPs v najbližších 

rokoch. V nadväznosti na uvedený sumár budú v detailnejšej podobe v samostatných príspevkoch 

prezentované prínosy vybraných výskumných projektov riešených na IPs. 

Kľúčové slová: inštitút psychológie 

 

 

Výskumná orientácia KPs FF UPJŠ 

Ladislav Lovaš 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

ladislav.lovas@upjs.sk 

Príspevok v stručnosti predstavuje dominantnú výskumnú orientáciu Katedry psychológie Filozofickej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dôraz príspevku bude kladený tak na doposiaľ 

realizované výskumné projekty, ako aj na vedecko-výskumnú profiláciu pracoviska v kontexte 

budúceho smerovania, vyvstávajúcich perspektív a s tým spätých výziev. V nadväznosti na tento 

sumarizujúci príspevok budú neskôr v samostatných príspevkoch prezentované vybrané výskumné 

orientácie členov katedry, týkajúce sa témy tejto vedeckej konferencie: Školská psychológia. 

Kľúčové slová: katedra psychológie 
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23 
 

Efektívnosť programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi 

školákmi slovenských základných škôl  

Oľga Orosová, Beáta Gajdošová, Anna Janovská, Marcela Štefaňáková 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie 

zdravia 

olga.orosova@upjs.sk 

Príspevok popisuje dva rôzne projekty zamerané na budovanie kompetencií študentov stredných škôl. 

Prvý projekt sa týkal vytvorenia programu zameraného na zvyšovanie záujmu o ďalšie štúdium. 

Vysokoškolskí študenti pomáhali stredoškolákom zorientovať sa vo voľbe ďalšieho štúdia v rámci 

programu rovesníckeho sprevádzania (peer guiding). V pilotnom projekte sa zúčastnilo 36 študentov, 

v porovnaní s kontrolnou skupinou sme zaznamenali signifikantné zvýšenie v škále zvažovania budúcich 

následkov, pričom efekt pretrval aj po jednom roku. Druhý projekt sa týkal programu zvyšovania 

vedeckej gramotnosti s cieľom posilniť odolnosť voči účinku nedôveryhodných správ. V 

experimentálnej skupine 22 žiakov sme dosiahli signifikantné zvýšenie vedeckej gramotnosti v 

porovnaní s kontrolnou skupinou. V súčasnosti plánujeme oba rozšíriť projekty, eliminovať ich limity, 

a otestovať na rozsiahlejšej vzorke. Projekty vnímame ako príspevok ku snahe vytvárať intervencie 

zamerané na budovanie kompetencií študentov, ktoré sú založené na dôkazoch - a zároveň 

predstavujú príklad obojstranne výhodnej spolupráce medzi univerzitami a strednými školami. 

Kľúčové slová: budovanie kompetencií, voľba povolania, budúce následky, vedecká gramotnosť, 

rovesnícke sprevádzanie  

 

 

Exekutívne funkcie u  neprospievajúcich žiakov: Možnosti diagnostiky a stimulácie 

 Miriam Slavkovská 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

miriam.slavkovska@upjs.sk 

V príspevku je venovaná pozornosť informáciám o aktivitách a parciálnych výsledkoch výskumu 

týkajúceho sa exekutívnych funkcií, ktoré sú jedným zo základných komponentov podieľajúcich sa na 

adekvátnom výkone v procese učenia sa. Pozornosť je venovaná možnostiam diagnostiky 

exekutívnych a kognitívnych funkcií podieľajúcich sa na zníženom výkone žiakov v období ukončenia 

prvého stupňa základnej školy ako aj príprave a realizácii doménovo špecifických programov 

stimulácie kognitívnych a exekutívnych funkcií u slabo prospievajúcich žiakov. 

Kľúčové slová: exekutívne funkcie, diagnostika, stimulácia, neprospievajúci žiaci 
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Emocionálne a osobnostné špecifiká vysoko intelektovo nadaných detí v kontexte 

intervencií školského psychológa 

Lada Kaliská 

Katedra psychológie, PF UMB v Banskej Bystrici 

lada.kaliska@umb.sk 

Príspevok analyzuje emocionálne a osobnostné špecifiká detí vysoko intelektovo nadaných (VIN) 

vzdelávaných v špeciálnych triedach (N=31). Ich úroveň emocionálnych a osobnostných stránok je 

prierezovo v troch ročníkoch posudzovaná dotazníkom črtovej emocionálnej inteligencie (Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire – Children´s Form, TEIQue-CF) Petridesa (2009), Rosenbergovou 

škálou sebahodnotenia (RŠS), Škálou emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) Džuku a 

Dalberta (2002) a adaptovaným a verifikovaným Dotazníkom telesných ťažkostí (Somatic Complain 

List, SCL) od Rieffe, Terwogta a Boscha (2004). Výsledky poukazujú na niektoré vybrané špecifiká v 

emocionálnom prežívaní týchto detí v porovnaní s kontrolnou skupinou bežných detí a poukazujú na 

nutnosť cielených intervencií zameraných na facilitáciu sociálnych zručností realizovaných v prostredí 

edukácie práve školským psychológom.  

Kľúčové slová: vysoko intelektovo nadané deti, črtová emocionálna inteligencia, sebahodnotenie, 

intervencia školským psychológom 

 

 

Depresie z pohľadu sieťového prístupu  

Gabriel Baník, Ľubica Zibrínová 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

gabriel.banik@unipo.sk 

Depresie predstavuje jeden z najpálčivejších problémov v oblasti zdravia v súčasnej doby. Z hľadiska 

celoživotnej prevalencie, depresívna porucha sa postupne približuje onkologickým a 

kardiovaskulárnym ochoreniam a celosvetovo sa tak stáva významnou príčinou invalidity. Depresia je 

v rámci súčasných diagnostických prístupov vnímaná ako homogénna entita, napriek tomu, že pacienti 

s depresiou sú z hľadiska profilu symptómov a etiológie poruchy značne heterogénnou skupinou, čo 

by mohlo byť jednou z hlavných príčin pomerne nízkej efektivity liečby. Jednou z možností ako 

prekonať túto prekážku pri nazeraní na depresiu by mohla aplikácii sieťového prístupu (Borsboom, 

2017). Tento prístup umožňuje skúmať smerovosť, silu a tesnosť vzťahov medzi analyzovanými 

premennými, zároveň umožňuje vyhodnocovať dôležitosť jednotlivých premenných vzhľadom na ich 

postavenie v identifikovanej sieti, z hľadiska viacerých indexov centrality. Analýza depresie z pohľadu 

sieťového prístupu je jednou zo súčastí výskumného projektu: „Posttraumatický podtyp depresie a 

jeho etiopatogenéza: sieťový prístup k psychopatológii“, ktorý je riešení na Inštitúte psychológie FF PU 

v Prešove. 

Kľúčové slová: depresia, heterogenita, sieťový prístup, psychopatológia  
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Interpersonálne správanie učiteľa: vnímanie a determinanty   

Miroslava Köverová 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

miroslava.koverova@upjs.sk 

Príspevok sa venuje otázke determinánt vnímania interpersonálneho správania učiteľa zo strany 

študentov a učiteľov. Štúdium interpersonálneho správania učiteľa v kontexte Modelu 

interpersonálneho správania učiteľa (MITB) tvorí jednu z výskumných oblastí Katedry psychológie FF 

UPJŠ v Košiciach. Prezentované výskumné zistenia podporujú predpoklady, že študentské percepcie 

interpersonálneho správania je možné vysvetliť vybranými sociálno-psychologickými, osobnostnými a 

výkonovými premennými; kým učiteľské percepcie vlastného interpersonálneho správania sú 

vysvetliteľné vybranými sociálno-psychologickými a osobnostnými premennými. Výsledky sú 

využiteľné v oblasti školskej psychológie najmä pre účely zlepšenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a 

skvalitnenia pedagogického procesu.  

Kľúčové slová: interpersonálne správanie učiteľa, percepcie, determinanty, učitelia, žiaci 

 

 

Intervenčné stratégie podporujúce starostlivosť o seba 

Margita Mesárošová 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

margita.mesarosova@upjs.sk 

Starostlivosť o seba ako kľúčová podmienka efektívneho vykonávania pomáhajúcej profesie býva 

tradične podceňovaná samými profesionálmi, aj napriek všeobecnému konsenzu o jej význame. V 

príspevku budú prezentované intervenčné stratégie a programy, ktoré boli výskumne potvrdené ako 

efektívne. 

Kľúčové slová: starostlivosť o seba, intervencie, programy, stratégie 
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Intervenčné programy pre pomáhajúce profesie v kontexte starostlivosti o seba 

Simona Weissová 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

simonkaweissova@gmail.com 

 

Teoretický príspevok sa zaoberá efektivitou rôznorodých typov intervenčných programov pri redukcii 

negatívnych dôsledkov pomáhania u pomáhajúcich profesií a ich potenciálom zlepšiť starostlivosť o 

seba a tým aj kvalitu pracovného života týchto odborníkov. V úvode príspevku sú integrované poznatky 

o charaktere týchto programov s poukázaním na to, ktoré programy sa javia v súčasnosti ako efektívne, 

aké sú ich spoločné znaky a  ktoré sú najviac realizované. Následne sa príspevok venuje dvom 

najvyužívanejším typom intervencií – so zameraním na všímavosť (mindfulness) a so zameraním na 

kognitívno-behaviorálne techniky. Príspevok poskytuje podrobný náhľad na špecifiká daných 

programov opierajúc sa o množstvo empirických kontrolných a metaanalytických štúdií. Opisuje tiež  

najnovší trend v oblasti realizácie týchto intervencií- Intervenciu zameranú na všímavú starostlivosť o 

seba a podporu psychickej resiliencie podľa autorov Craigie a kol. (2017). 

Kľúčové slová: intervenčné programy, pomáhajúce profesie, dôsledky pomáhania, starostlivosť o seba 
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Kariérové poradenstvo v školách - prínos východoslovenských autorov a ďalší rozvoj 

Štefan Vendel 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

stefan.vendel@unipo.sk 

Príspevok zhrňuje prínos štyroch autorov z východoslovenského regiónu k rozvoju kariérového 

poradenstva na Slovensku. Sú to J. Koščo, J. Bubelíni, J. Danko a Š. Vendel a Š. Grajciar. 

Najdôležitejšími oblasťami ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj tejto profesie v nasledujúcom desaťročí sú 

vzdelávanie kariérových poradcov včítane prípravy pre prácu s rôznymi typmi klientov, využívanie 

výsledkov výskumu v praxi, väčšia spolupráca medzi poskytovateľmi kariérového poradenstva a lepšia 

propagácia služieb kariérového poradenstva aby obstálo v konkurencii s novou profesiou - kariérovým 

koučingom.  Príspevok prináša viacero odporúčaní pre zlepšenie kariérovej orientácie a poradenstva. 

Tieto odporúčania zahrňujú zlepšenie výcviku kariérových poradcov a spôsobilostí praktikov, ktorí 

kariérové poradenstvo poskytujú, propagáciu kariérového poradenstva vo verejnosti, rozšírenie 

služieb kariérového poradenstva pre skupiny ktorým bolo dosiaľ poskytované málo, podporovanie 

medzinárodnej spolupráce kariérových poradcov a potrebu preukázať ekonomickú výhodnosť 

kariérového poradenstva. 

Kľúčové slová: kariérové poradenstvo, kariérová orientácia, rozvoj kariérového poradenstva 

 

Kompetencie školského psychológa a jeho spolupráca s inými odbornými zamestnancami 

školy- príklady z praxe 

Gabriela Herényiová, Lucia Sabová, Diana Demkaninová, Radoslav Blaho 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

gabriela.herenyiova@uniba.sk 

Zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch definuje povinnosti a základné 

činnosti odborných zamestnancov pracujúcich v školách ako je školský psychológ, špeciálny pedagóg, 

liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. V prekladanom príspevku hľadáme prienik kompetencií 

jednotlivých odborných pracovníkov ale aj pedagogických zamestnancov, s ktorými je nevyhnutné 

spolupracovať na rozvíjaní pozitívnej pracovnej klímy v školskom prostredí. Prinášame príklady dobrej 

praxe a návrhy na zefektívnenie spolupráce vznikajúcich odborných tímov v školách. 

Kľúčové slová: školský psychológ, inkluzívny tím, prax spolupráca 
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Kvalita implementácie  programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok 

Unplugged medzi školákmi slovenských základných škôl 

Marcela Štefaňáková, Oľga Orosová, Marta Kulanová 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

marcela.stefanakova@upjs.sk 

Úvod: Unplugged je program univerzálnej prevencie užívania návykových látok určený pre 12-14 

ročných žiakov. Jeho podstata spočíva v rozvoji intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, 

šírení informácií a aplikácii stratégie sociálneho vplyvu. Pozornosť je venovaná výsledkom programu 

vo vzťahu k užívaniu návykových látok a tiež procesu implementácie. Metódy: Cieľom príspevku je 

posúdiť kvalitu implementácie programu s dôrazom na celkové naplnenie cieľov programu. Údaje boli 

získavané prostredníctvom seba-hodnotiaceho dotazníka od 18 učiteľov, ktorí program realizovali.  

Výsledky: Z výsledkov vyplýva, že učitelia udávali v priemere vysokú úroveň naplnenia cieľov programu, 

ale len 4 učitelia udávali realizovanie programu úplne v súlade s manuálom. Zistený bol vzťah medzi 

udávaným naplnením cieľov programu a udávanými schopnosťami učiteľa zrealizovať program, 

vysvetliť predkladané témy a zrealizovať skupinové aktivity. Limity: Limitom výskumu je využitie iba 

seba-hodnotiacej metódy získavania údajov. Záver: Naplnenie cieľov programu je len jednou z častí 

komplexného hodnotenia kvality implementácie programu. Pri ďalšom spracovávaní údajov bude 

pozornosť venovaná kvalite realizácie jednotlivých lekcií a hodnoteniu programu žiakmi.  

Kľúčové slová: kvalita implementácie, univerzálna prevencia, Unplugged 
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„Let's go“ v prevencii - preventívny program v CPPPaP 

Veronika Florian Šimonová 

CPPPaP Zuzkin park 10 Košice, Paneurópska vysoká škola - Fakulta psychológie 

simonova.centrum@gmail.com 

Predkladaný príspevok pojednáva o možnostiach prevencie sociálno-patologických javov v školách, ako 

aj mimo nich. Na základe našich skúseností s prácou v oblasti prevencie užívania nelegálnych ako aj 

legálnych drog a prevencie nelátkových závislostí a mapovania potrieb škôl zisťujeme, že v súčasnosti 

je najčastejšie sa vyskytujúcim problémom v oblasti látkových závislostí medzi adolescentmi 

zneužívania legálnych drog. Zohľadňujúc tieto zistenia sa snažíme v oblasti prevencie ponúkať nové 

atraktívne programy, ktoré mladých ľudí zaujmú a zmotivujú pre prácu na zmenách v postojoch 

k svojmu životnému štýlu. V rámci programu Let’s go v prevencii sa zameriavame na doteraz málo 

využité metódy v aktivitách s mladými ľuďmi na pracoviskách CPPPaP. Takými sú napríklad používanie 

atraktívnych informačno-komunikačných technológií. Jedným z cieľov projektu je návrh dizajnu 

mobilnej aplikácie, ktorá prezentuje mladým ľuďom rôzne nežiaduce účinky návykových látok, a 

zároveň im pomôže rozlíšiť nástrahy závislostí v bežných životných situáciách. Ďalším cieľom je 

prepájanie preventívnych aktivít s možnosťami zmysluplného trávenia voľného času. Jednu z možností 

pre mladých ľudí prináša envirovýchovu a enviromentálne vzdelávanie formou rôznych aktivít 

s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky a sociálneho učenia. Posledným čiastkovým cieľom je 

realizácia workshopov zúčastnenými študentmi, zamerané na techniky arteterapie či ergoterapie, 

debatné aktivity so zameraním na prevenciu užívania legálnych a nelegálnych drog.  

Kľúčové slová: preventívny program, workshop, voľný čas, mobilná aplikácia  
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Motivačná reziliencia v kontexte zvládania záťaže v školskom prostredí 

Jozef Benka 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

jozef.benka@upjs.sk 

Úvod: Z hľadiska efektívnosti intervenčných programov je dôležité porozumenie a empirické skúmanie 

procesu, pomocou ktorého dochádza k zmene správania a prežívania. Cieľom tohto príspevku je, 

vychádzajúc z Seba-determinačnej teórie, sa zamerať na Motivačný model reziliencie (Skinner et al, 

2013) a možnosti jeho uplatnenia v školskom prostredí v kontexte zvládania záťaže, ako aj orientačné 

empirické overenie vzťahov medzi premennými modelu. Metóda: Vzorka bola získaná pomocou 

príležitostného výberu a pozostávala z 120 študentov stredných škôl (priemerný vek = 17,2 roka; 56% 

žien), ktorí vyplnili Multidimenzionálny dotazník zvládania záťaže v školskom prostredí pozostávajúci 

zo šiestich adaptívnych a šiestich maladaptívnych foriem zvládania záťaže a dotazník zameraný na 

mieru naplnenia a frustrácie základných psychologických potrieb. Dáta boli analyzované s využitím 

korelačných a regresných analýz. Výsledky: Predbežné výsledky poukazujú v súlade s teoretickým 

predpokladom na pozitívny vzťah medzi autonómiou a využívaním adaptívnych stratégií (β=0,45; 

p<0,001) a frustráciou autonómie a využívaním maladaptívnych stratégií zvládania záťaže (β=0,32; 

p<0,001). Regresné analýzy poukazujú ďalej na to, že podiel vysvetlenej variancie v prípade 

adaptívnych stratégií je vyšší (R2=0,20) ako v prípade maladaptívnych stratégií (R2=0,13). Záver: 

Zistené výsledky potvrdzujú predpokladané vzťahy na prierezových dátach a vytvárajú priestor pre 

ďalší výskum s využitím SDT ako teoretického východiska pri monitorovaní efektívnosti intervenčných 

programov zameraných na zvládanie záťaže v školskom prostredí.   

Kľúčové slová: coping, autonómia, SDT 
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Možnosti rodičov v prevencii fajčenia a užívania alkoholu v období skorej adolescencie 

Mária Bačíková, Anna Janovská 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

maria.bacikova@upjs.sk 

Úvod: Cieľom príspevku je prezentovať rôzne možnosti rodičov v prevencii rizikového správania 

dospievajúcich a overiť, ktorý zo spôsobov je najefektívnejší v období skorej adolescencie. Výskumný 

súbor: Dotazník vyplnilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51% dievčat), 217 ich 

matiek a 150 otcov. Výsledky: Výsledky poukazujú na konzistentný nesúlad v pohľade na rizikové 

správanie a s ním súvisiace rodičovské stratégie medzi dospievajúcimi a ich rodičmi. Zároveň, výsledky 

logistickej regresie ukázali, že zo sledovaných premenných (stanovovanie pravidiel, komunikácia o 

negatívnych dôsledkoch fajčenia/pitia, fajčenie/pitie rodičov, spoločne trávený čas, vnímané 

schvaľovanie fajčenia/alkoholu) sú v prevencii rizikového správania významné len dve. 

Pravdepodobnosť užívania alkoholu zvyšovalo (príležitostné) pitie alkoholu matkou a vnímanie rodičov 

ako akceptujúcich pitie. Pravdepodobnosť skúsenosti s fajčením zvyšovalo len vnímanie rodičov ako 

akceptujúcich fajčenie. Limity: Prierezový dizajn štúdie umožňuje zamerať sa len na vzťahy, nie na efekt 

jednotlivých stratégií. Dôsledky v praxi/Význam: Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rodičia 

snažia kontrolovať rizikové správanie dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby adolescenti 

skutočne vnímali postoj rodičov voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný.  

Kľúčové slová: Adolescencia, rodičia, fajčenie, alkohol, prevencia 
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Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií a spôsob ich zisťovania 

Monika Hricová, Beáta Ráczová, Miroslava Köverová 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

vavricova.monika@gmail.com 

Hlavným cieľom príspevku je priblížiť vybrané negatívne javy spojené s výkonom pomáhajúcej profesie 

(stresu, vyhorenia a únavy z pomáhania) a poskytnúť prehľad adaptovaných slovenských nástrojov na  

ich meranie (PSS-10, MBI-HSS, ProQOL) používaných v rámci výskumu  u pomáhajúcich profesionálov. 

Kľúčové slová: pomáhajúce profesie, stres, vyhorenie, únava z pomáhania 

 

 

 

Podmienky práce a činnosti školského psychológa v škole 

Gabriela Herényiová, Lucia Sabová, Diana Demkaninová, Radoslav Blaho 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

gabriela.herenyiova@uniba.sk 

Príspevok poskytuje prehľad aktuálnych podmienok práce, ktoré sa vzťahujú k profesii školského 

psychológa. Na základe odpovedí z online dotazníka pre školských psychológov, ktorého súčasťou boli 

otázky vzťahujúce sa k demografickým údajom respondentov, podmienkam ich pracovnej činnosti a k 

ich pozícii v samotnom systéme školy, ponúkame prehľad najdôležitejších zistení. V závere príspevku 

porovnávame výsledky s prieskumom Vaňovej (2013).  

Kľúčové slová: školský psychológ, podmienky práce, činnosť, škola 
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Porovnanie inteligencie u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a špecifickými poruchami učenia (ŠPU) 

Mária Jančiarová, Marta Popelková 

Katedra psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 

maria.janciarova@ukf.sk 

Literatúra uvádza, že existujú rozdiely v štruktúre inteligencie u detí s ADHD a špecifickými poruchami 

učenia (Frazier et al., 2004). V porovnaní s normálnou populáciou detí sa líšia a dosahujú nižšie hodnoty 

v niektorých subtestoch inteligenčných testov. Ullrich et al. (2014) považuje inteligenciu za dôležitý 

faktor školskej úspešnosti u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorá im pomáha 

kompenzovať nedostatky v jazykovej alebo auditívnej oblasti. Výskumnú vzorku tvorili deti s 

diagnostikovanou poruchou ADHD, deti so špecifickými poruchami učenia a deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Použili sme Wechslerovu inteligenčnú škálu pre deti (WISC III), pričom 

sme analyzovali a porovnávali jednotlivé hodnoty dosiahnuté v subtestoch. Cieľom štúdie je zmapovať 

úroveň inteligencie u týchto detí.  

Kľúčové slová: inteligencia, poruchy učenia, hyperaktivita, narušená komunikačná schopnosť 

 

Prediktory well beingu u žiakov základných a stredných škôl  

Jana Uhláriková, Gabriela Šeboková, Marta Popelková, Marta Zaťková 

Katedra psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 

uhlarikovaj@gmail.com 

Cieľom príspevku je analyzovať prediktory well- beingu operacionalizovaného prostredníctvom 

modelu optimálneho fungovania EPOCH (zaujatie činnosťou, vytrvalosť, optimizmus, zapojenie do 

sociálnych vzťahov, šťastie) (Kern et al., 2016) u žiakov základných a stredných škôl. Konkrétne sme sa 

zamerali na sebaponímanie, sociálnu oporu,  školskú prináležitosť a  klímu. Výskumný súbor tvorilo 146 

žiakov základných škôl, s priemerným vekom 13,94 (SD=0,70). Výskumný súbor stredoškolákov 

tvorilo177 žiakov, s priemerným vekom 15,63 (SD=1,15), z ktorých 109 žiakov sa zúčastnilo aj 

opakovaného merania o rok neskôr. Použité boli sebavýpoveďové metodiky: škála EPOCH (Kern et al., 

2016), Self-perception profile (Harter, 2012), Dotazník sociálnej opory pre deti a dospievajúcich 

(Malecki et al., 2000), Dotazník PISA a dotazník CES  (Fraser, Fisher, 1983). Výsledky poukázali na 

jedinečnú skladbu prediktorov jednotlivých indikátorov optimálneho fungovania žiakov základných aj  

stredných škôl. Ako univerzálny prediktor sa u mladších aj starších respondentov ukázala opora od 

rodičov, ktorá bola dôležitejšia pre žiakov ZŠ. U žiakov SŠ na rozdiel od ZŠ sa ako významný prediktor 

ukázala prináležitosť k škole. Prospektívne – optimálne fungovanie žiakov SŠ o rok neskôr významne 

predikovala ich úroveň sociálnych a školských kompetencií na začiatku 1.ročníka. Naše výsledky 

poskytujú informácie o faktoroch, ktoré je potrebné rozvíjať prostredníctvom intervencií, s cieľom 

zabezpečiť optimálne fungovanie žiakov základných a stredných škôl  

Kľúčové slová: optimálne fungovanie, sebaponímanie, sociálna opora, klíma prináležitosť, škola  
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Prítomnosť dospelého pri príprave na vyučovanie a intencionálne aspekty učenia u žiakov 

základných škôl 

Marianna Berinšterová, Monika Magdová 

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v 

Prešove 

marianna.berinsterova@unipo.sk 

Cieľom príspevku je skúmanie vzťahov medzi preferenciou prítomnosti dospelého pri príprave na 

vyučovanie a intencionálnymi aspektmi učenia, zvlášť u chlapcov a dievčat na druhom stupni základnej 

školy.Výskumu sa zúčastnilo 323 žiakov (129 chlapcov a 194 dievčat). Dotazník LSI (Learning style 

inventory; Dunn, Dunn, Price, 1989; Mareš, 1992) bol použitý na zisťovanie preferencie prítomnosti 

dospelého pri domácej príprave na vyučovanie (závislá premenná), ako aj vnútornej a vonkajšej 

motivácie (zo strany rodiča a učiteľa), vytrvalosti, zodpovednosti a preferencie štruktúrovania úloh 

(nezávislé premenné). Pomocou štatistického softvéru SPSS 20. bola realizovaná binárna logistická 

regresia zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Výsledky poukazujú na rozdielne koreláty preferencie 

prítomnosti dospelého pri príprave na vyučovanie. U dievčat bola závislá premenná významne spojená 

s nižšou mierou vytrvalosti, vyššou mierou vnútornej motivácie k učeniu a vonkajšej motivácie k učeniu 

zo strany rodiča. U chlapcov bola preferencia dospelého pri učení spojená s nižšou mierou vytrvalosti, 

vyššou mierou preferencie štruktúrovania úloh a vonkajšej motivácie zo strany učiteľa.  

Výskum prispieva k poznatkom o dôležitosti významných dospelých z hľadiska učebných štýlov žiakov 

a ponúka podnety pre činnosť učiteľov a školských psychológov.   

Kľúčové slová: učebné štýly, dospievajúci, významní dospelí  

 

Problémy v správaní očami žiakov a učiteľov 

Marta Popelková, Markéta Hajduová 

Katedra psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 

mpopelkova@ukf.sk 

Práca skúma rozdiely v pohľade na problémové  správanie medzi žiakmi v mladšom školskom veku a 

učiteľmi. Výskumnú vzorku tvorilo 144 respondentov - žiakov vo veku od 8 do 10 rokov; 73 chlapcov a 

71 dievčat a 8 učiteľov. Aplikovali sme dve verzie dotazníka SDQ (Dotazník predností a nedostatkov, 

Goodman 2005), ktorý je zameraný na posudzovanie duševného zdravia detí a adolescentov. Zistili sme 

rozdiely v posudzovaní  internalizujúcich a externalizujúcich problémov medzi žiakmi a učiteľmi, v 

prospech vyššieho skóre u žiakov; ďalej vyššie skóre externalizujúcich problémov u chlapcov - z 

hľadiska sebaposudzovania žiakov, aj z hľadiska posudzovania žiakov učiteľmi. V oblasti 

internalizujúcich problémov sa významné medzipohlavné rozdiely pri sebaposúdení žiakov ani pri 

posúdení učiteľmi nepreukázali.  

Kľúčové slová: problémové správanie, internalizujúce problémy, externalizujúce problémy, žiaci, 

učitelia   
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Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi (PUNAV) 

Marta Kulanová, Marcela Štefaňáková, Oľga Orosová 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

mata.kulanova@gmail.com 

Úvod a cieľ: Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok a AIDS medzi vysokoškolákmi 

(PUNAV) poskytuje budúcim učiteľom vzdelávanie v prevencii a v lektorovaní programov prevencie. 

Jednou zo základných stratégií prevencie rizikového správania v PUNAV, okrem šírenia informácií, 

rozvoja životných spôsobilostí, je aj snaha o korekciu normatívnych presvedčení ohľadom rizikového 

správania študentov. Cieľom tohto príspevku bolo zistiť, či účasť v PUNAV môže mať efekt na 

zreálnenie normatívnych presvedčení ohľadom sexuálneho rizikového správania. Metódy: 

Experimentálnu skupinu PUNAV (ES) tvorilo 136 a kontrolnú skupinu (KS) 113 študentov UPJŠ 

(Mage=22,17, SD=2,48). Na zisťovanie rozdielov v normatívnych presvedčeniach bol použitý Mann-

Whitney U-test pre 2 nezávislé výbery pričom rozdiely medzi ES a KS boli analyzované pred aj po 

realizácii PUNAV. Výsledky: Výsledky porovnaní poukazujú na to, že u tých, ktorí sa zúčastnili PUNAV 

existuje nižšia úroveň normatívnych presvedčení týkajúcich sa toho, koľko študentov a študentiek malo 

pohlavný styk pod vplyvom alkoholu a ohľadom toho, koľko sexuálnych partnerov mal priemerný 

študent a študentka ich univerzity v porovnaní s KS, pričom tieto rozdiely neboli zaznamenané v 

preteste pred implementáciou PUNAV. Dôsledky v praxi: Tieto výsledky naznačujú potenciálny efekt 

PUNAV na reálnejšie uvažovanie ohľadom výskytu viacerých foriem rizikového správania u 

vysokoškolských študentov.  

Kľúčové slová: PUNAV, rizikové správanie, program univerzálnej prevencie 
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Školský psychológ – profesionál alebo kamarát? 

Veronika Pastrnáková 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

mata.kulanova@gmail.com 

Autorka príspevku pracuje ako školská psychologička na gymnáziu v Košiciach a inšpiráciou pre vznik 

tohto príspevku bolo práve neformálne prostredie strednej školy v kontraste s viac akademickým a 

formálnym prostredím univerzity. V úvode Vám predstaví kompetencie a spôsob práce na danom 

gymnáziu, kde okrem individuálnych konzultácií má školská psychologička aj priamo vyučovacie hodiny 

podľa metodického plánu, ktorý si vopred zostaví. Príklady z praxe ilustrujú, akým spôsobom sa dá 

priblížiť študentom vo veku 10 – 19 rokov a aké ťažké môže byť zachovať si profesionalitu. Široké 

vekové rozpätie študentov vytvára nečakané situácie a školský psychológ je preto častokrát v náročnej 

situácii, kedy musí vhodne zvoliť nielen obsah, ale aj adekvátnu formu komunikácie. Akým spôsobom 

si vytvoriť so študentmi vzťah? Je lepšie byť ako psychológ neformálny alebo naopak držať si odstup a 

komunikovať primárne s učiteľmi a so žiakmi až následne? Aké sú úskalia formálneho a naopak 

kamarátskeho prístupu k žiakom?   

Kľúčové slová: komunikácia, vyučovací proces, individuálny prístup, neformálny prístup, gymnázium 

 

Psychohygiena ako prevencia stresu v školskom prostredí stredných škôl 

Lenka Abrinková, Gajdošová, Oľga Orosová 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

lenka.abrinkova@gmail.com 

Cieľom práce bolo identifikovať úroveň psychohygieny študentov stredných škôl a stratégií rozvoja 

duševného zdravia v školskom prostredí. Vzorku tvorilo 51 študentov gymnázia. Na meranie 

najčastejšie sa vyskytujúcich a najviac zaťažujúcich situácií v školskom prostredí bol použitý dotazník 

Stresových situácií v školskom prostredí (DSS47, Urbanovská, 2007). Vnímanie psychohygieny 

študentov a jednotlivé techniky nimi využívané boli merané pomocou konkrétnej otázky. Výskumné 

zistenia preukázali, že najčastejšie sa vyskytujúcimi zaťažujúcimi situáciami v školskom prostredí sú 

podmienky učebného procesu zatiaľ čo najviac záťažovými situáciami sú vzťah učiteľ – žiak. Študenti 

danej školy sa cielene neučia ako zvládať záťaž, majú primerané vedomosti ohľadom psychohygieny, 

ale potrebovali by sa zlepšiť v zvládaní školských nárokov v kombinácií s oddychom. Vo vytvorenom 

intervenčnom programe  je psychohygiena definovaná ako trojstupňová prevencia. Primárna 

prevencia sa týka priebežnej prípravy na stres (efektivita učenia, organizácia času, význam biorytmov). 

Sekundárna prevencia zahŕňa prípravu na zaťažujúce životné situácie (adaptácia na vysokú školu, 

zamestnanie, vyrovnávanie sa so stratou). Terciárna prevencia ponúka konkrétne postupy, ktoré 

minimalizujú dopad stresu (techniky dýchania, progresívna relaxácia, imaginácie, autogénny tréning). 

Kľúčové slová: psychohygiena, školské stresory, stredná škola 
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Rodina ako styčná oblasť spolupráce poradenského a školského psychológa 

Elena Pavluvčíková, Tatiana Búgelová 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

elena.pavluvcikova@unipo.sk 

Rodina je jednou zo styčných oblastí spolupráce poradenského a školského psychológa. Poradenský a 

školský psychológ si môžu byť nápomocní v záujme zdravého a bezpečného vývinu dieťaťa a 

adolescenta. Príspevok ponúka závery vybraných výskumov a praktických skúseností rodinných 

psychológov. Vychádza z premisy, že rodina v probléme, neúplná a doplnená môže byť funkčná. V 

rámci poradenského procesu je žiaduce, aby poradenskí a školskí psychológovia postupovali v súlade, 

v prospech dieťaťa. 

Kľúčové slová: rodina, poradenský psychológ, školský psychológ 

 

 

Rozdiely v normatívnych presvedčeniach ohľadom rizikového správania študentov 

vzhľadom na absolvovanie programu PUNAV 

Bohuš Hajduch, Oľga Orosová, Marta Kulanová, Marcela Štefaňáková 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

bohus.hajduch@upjs.sk 

Úvod: Jedným z hlavných cieľov programu univerzálnej prevencie (PUNAV) je aj korekcia normatívnych 

presvedčení. V tomto výskume sme skúmali deskriptívne a personálne normatívne presvedčenia 

študentov ohľadom pitia alkoholu, fajčenia cigariet a užívania nelegálnych drog. Porovnávali sme 

študentov, ktorí absolvovali a neabsolvovali PUNAV. Metodológia: Výskumu sa zúčastnilo 249 

študentov UPJŠ (M=21,66, SD=2,12), z toho 136 (54,6%,) absolvovalo PUNAV. Zber dát prebiehal online 

dotazníkovou formou. Na zisťovanie rozdielov sme použili neparametrické testy. Výsledky: Študenti, 

ktorí absolvovali PUNAV, mali nižšie normatívne presvedčenia o počte iných študentov UPJŠ, ktorí 

pravidelne pijú alkohol, fajčia cigarety a vyskúšali nelegálne drogy. Títo študenti mali takisto nižšiu 

mieru súhlasu s tvrdením, že užívanie nelegálnych drog je v ich veku normálne. Limity: Zber dát online 

dotazníkovou formou, pri ktorej mohlo dôjsť k skresleniu pravdivých odpovedí. Dôsledky v praxi: Tieto 

výsledky indikujú, že program PUNAV môže byť efektívny v zreálňovaní normatívnych presvedčení, 

ktoré majú študenti ohľadom rizikového správania, čo by mohlo v konečnom dôsledku napomáhať aj 

znižovaniu samotného rizikového správania.  

Kľúčové slová: PUNAV, prevencia, normatívne presvedčenia, rizikové správanie, študenti 
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Sebaúčinnosť odmietania alkoholu  u raných adolescentov 

Beata Gajdošová, Oľga Orosová 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

beata.gajdosova1@upjs.sk 

Úvod: V súlade s teoretickými východiskami sa hľadajú špecifická sebaúčinnosti odmietania alkoholu 

vzhľadom na rodové špecifická a osoby ponúkajúce alkohol. Metodológia: Výskumnú vzorku získanú 

stratifikovaným náhodným výberom z 12 ZŠ škôl SR tvorilo 572 adolescentov (50,1% chlapcov, 

priemerný vek 12,49; SD ± 0,59) (APVV-0253-11, APVV-15-0662, KEGA016UPJŠ-4/2017). Osobitne pre 

chlapcov a dievčatá boli vytvorené modely  binárnych logistických regresií v 2 krokoch.  Užívanie 

alkoholu UA bolo dichotomizované ako závislá premenná, 6 nezávislými premennými boli v 1. kroku 

sebaúčinnosti odmietania alkoholu SOA (alkohol ponúknutý spolužiakom, najlepším priateľom, 

rodičom, súrodencom, niekým, kto sa páči, dôležitým dospelým). V 2. kroku bola do modelov pridaná 

dostupnosť alkoholu DA. Výsledky: Percento variancie vysvetliteľnosti sa u chlapcov zvýšilo z 16,6% na 

21,5%, u dievčat z 18,4% na 35,5%. U chlapcov sme v 1. kroku zistili významný negatívny vzťah medzi 

UA a SOA ponúkaného rodičom, niekým, kto sa páči, súrodencom a najlepším priateľom. V 2. kroku sa 

potvrdil významný negatívny vzťah medzi UA a SOA ponúkaného rodičom, niekým, kto sa páči a 

významný pozitívny vzťah UA s DA. U dievčat sme v 1. kroku zistili významné negatívne vzťahy UA a 

SOA ponúkaného spolužiakom, najlepším priateľom a niekým, kto sa im páči. V 2. kroku sa potvrdil  

významný negatívny vzťah UA a SOA ponúkaného spolužiakom, najlepším priateľom a významný 

pozitívny vzťah UA s DA. Význam: Výsledky akcentujú dôležitosť dostupnosti alkoholu a implementácie 

konceptu sebaúčinnosti odmietania v  programoch prevencie.   

Kľúčové slová: sebaúčinnosť odmietania alkoholu, dostupnosť alkoholu, užívanie alkoholu, raná 

adolescencia 
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Slasti a strasti v práci školského psychológa 

Taťjana Búgelová, Elena Pavluvčíková 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

tatiana.bugelova@unipo.sk 

Autorky sa v príspevku venujú hlavným medzníkom súvisiacich s inštaláciou profesie školského 

psychológa a možnosťami jeho profesionálneho pôsobenia na základných a stredných školách na 

Slovensku. Cieľom je poukázať na podmienky práce psychológa v škole, jeho kľúčové aktivity, rozsah a 

spoluprácu s cieľovými skupinami - žiak, rodič, učiteľ, verejnosť a pod. V neposlednom rade poukázať 

na problematiku nevyhnutnosti autonómie psychológa v školskom prostredí v súvislosti s etikou pri 

realizácii psychologickej intervencie a na možnosti spolupráce s inými inštitúciami. 

Kľúčové slová: škola, školský psychológ, autonómia psychológa, etika práce 

 

 

Spolupráca školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga na ZŠ - príklady 

dobrej praxe 

Žaneta Žitňáková, Mária Paľová  

ZŠI pre žiakov so SP, V. Gaňu 

zitnakova.z@gmail.com 

Prezentovaný príspevok sa zaoberá spoluprácou školského psychológa a školského špeciálneho 

pedagóga v prostredí základnej školy. V podobe príkladov dobrej praxe prezentuje možnosti 

interdisciplinárnej spolupráce školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Príspevok sa 

venuje tiež problematike odborných kompetencií, prezentujeme v ňom výsledky prieskumu, v ktorom 

sme zisťovali, ako  školskí psychológovia a školskí špeciálni pedagógovia vnímajú a riešia situáciu, kedy 

sa ich kompetencie vzájomne prelínajú. Zisťovali sme, nakoľko si túto synergiu uvedomujú a  nakoľko 

ju vnímajú ako problematickú. Skúmali sme tiež, či považujú za predpoklad úspešnej spolupráce 

striktné vymedzenie odborných kompetencií, alebo naopak, voľnú dohodu medzi oboma odborníkmi 

v závislosti od konkrétnej situácie.  

 Kľúčové slová: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, spolupráca 
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Spolupráca učiteľov a školských psychológov pri eliminácii rizikových prejavov správania 

žiakov mladšieho školského veku 

Lucia Pašková, Jana Stehlíková 

Katedra psychológie, PF UMB v Banskej Bystrici 

lucia.paskova@umb.sk 

Úvod: Spoločenským vysvetlením potencionálneho nárastu agresie je celý rad globálnych problémov v 

kontexte modernej doby, pričom v súčasnosti nie je prekvapujúci nárast takýchto prejavov u čoraz 

mladších žiakov. Príspevok je zameraný na zisťovanie frekvencie a formy výskytu agresívnych prejavov 

u žiakov mladšieho školského veku z pohľadu slovenských, českých a poľských učiteľov, ako aj možnosti 

ich spolupráce so školskými psychológmi pri ich následnom riešení. Metodológia: Príspevok má dizajn 

prierezovej deskriptívnej štúdie. Výskumný súbor tvorilo 157 slovenských, 68 poľských a 57 českých 

učiteľov elementárneho stupňa základných škôl. Výskumným nástrojom bol Dotazník na zisťovanie 

výskytu, foriem a prevencie rizikového agresívneho správania na školách vlastnej proveniencie. 

Výsledky: Jedným z výskumných zistení je potvrdenie potreby prítomnosti školského psychológa na 

škole a kladné hodnotenie ich vzájomnej spolupráce. Ako najčastejšie nedostatky pri riešení rizikových 

prejavov žiakov udávali učitelia nedostatok zručností a praktických informácií o adekvátnom postupe 

riešenia. Najčastejšie sa učitelia stretávali s impulzívnymi a asociálnymi prejavmi žiakov. Limity: Jedným 

z limitov výskumu je určite nevyrovnanosť výskumného súboru, či použitie dotazníka vlastnej 

konštrukcie. 

Kľúčové slová: učiteľ, školský psychológ, agresívne prejavy žiakov 

 

 

Starostlivosť o seba a negatívne dôsledky pomáhania vo svetle výskumov KPs FF UPJŠ 

Margita Mesárošová 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

margita.mesarosova@upjs.sk 

Príspevok je zameraný na prezentovanie výsledkov výskumu autorského kolektívu skúmajúceho 

starostlivosť o seba a zvládanie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií v sociálnej 

sfére. Výskumné aktivity tímu boli orientované na poznanie podstaty starostlivosti o seba, negatívnych 

a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako aj na tvorbu modelov predikcie a 

kreovanie a overovanie intervenčných programov na zvýšenie starostlivosti o seba.  

Kľúčové slová: starostlivosť o seba, pomáhajúce profesie, dôsledky pomáhania 
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Školské sebahodnotenie vs. sebaúcta: ako predikovať úspešnosť adolescentov v škole? 

Miroslava Balážová, Marta Popelková 

Katedra psychologických vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

miroslava.balazova@ukf.sk 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či je školské sebapoňatie v porovnaní s celkovou sebaúctou silnejším 

prediktorom objektívneho (školský výkon) a subjektívneho (školská spokojnosť) ukazovateľa 

úspešnosti adolescenta v škole. Výskumu sa zúčastnilo 192 žiakov gymnázií (74 chlapcov a 118 dievčat) 

vo veku 15-19 rokov. Použité boli meracie nástroje Dotazník školského sebapoňatia (ASCQ), 

Rosenbergova Škála sebaúcty (RSES), Škála životnej spokojnosti (SWLS) a priemerná známka žiaka za 

uplynulý školský rok. Výsledky ukázali, že významným prediktorom školského výsledku je školská 

dôvera vysvetľujúca 42% jeho variability. Významnými prediktormi školskej spokojnosti sú školské 

úsilie, školská dôvera a celková sebaúcta, ktoré spolu vysvetľujú 22% variability závislej premennej. 

Dimenzie školského sebapoňatia sú silnejším prediktorom ukazovateľov školskej úspešnosti 

adolescentov ako celková sebaúcta. Výsledky poukazujú na dôležitosť podporovať pozitívny sebaobraz 

žiaka za účelom zvýšenia nielen jeho školského výkonu, ale aj spokojnosti žiaka v škole.  

Kľúčové slová: školské sebapoňatie, sebaúcta, školská spokojnosť, školský výkon, adolescencia 

 

Školské sebapoňatie slovenských adolescentov a jeho súvislosti v kontexte práce 

školského psychológa 

Lenka Ďuricová 

Katedra psychológie, PF UMB v Banskej Bystrici 

lenka.duricova2@umb.sk 

Príspevok rieši problematiku školského sebapoňatia súčasnej dospievajúcej mládeže. Ide o jednu z 

oblastí, s ktorou je školský psychológ v rôznych situáciách konfrontovaný. Naším výskumným cieľom je 

preskúmať rodové rozdiely v školskom sebapoňatí, jeho súvislosť s prospechom a vybraným študijným 

odborom u adolescentnej mládeže. Ide o korelačno – komparačnú štúdiu, pričom výskumnú vzorku 

tvorí 409 adolescentov (56% dievčat a 44% chlapcov) vo veku 17 – 21 rokov (AM = 19,6). Školské 

sebapoňatie reprezentuje Meyerov koncept vlastného nadania (Man & Blahuš, 1998). Dotazník meria 

dve dimenzie sebapoňatia: koncept vlastného nadania (α = 0,78) a strach zo sociálnych konzekvencií 

(α = 0,69). Prospech je vyjadrený priemernou známkou na koncoročnom vysvedčení (v prípade 

stredoškolských študentov), resp. priemerným prospechom za akademický rok v akademickom 

informačnom systéme (v prípade vysokoškolských študentov). U vysokoškolských študentov (N = 280) 

analýza školského sebapoňatia pokračuje aj v kontexte zvoleného študijného odboru. Štatisticky 

významný rodový rozdiel v prospech dievčat sa ukázal v dimenzii strach zo sociálnych konzekvencií. 

Výsledky poukazujú aj na negatívny stredne silný korelačný vzťah medzi konceptom vlastného nadania 

a priemerným prospechom. Informácie môžu byť užitočné v rámci intervencie školského psychológa 

smerom k študentom, učiteľom i rodičom. 

Kľúčové slová: školské sebapoňatie, adolescencia, rodová príslušnosť, prospech 
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 Špecifiká práce školského psychológa v oblasti s vysokým zastúpením detí zo SZP 

Erika Polgáriová, Mária Paľová, Janka Pilková 

ZŠ Dobšiná a OZ Detstvo deťom 

e.polgariova@gmail.com 

Príspevok je súhrnom skúseností školských psychologičiek s prácou so žiakmi so sociálne 

znevýhodneného prostredia u ktorých sa vyskytujú špecifické problémy. Predostiera skúsenosť dobrej 

praxe školského psychológa s danou skupinou žiakov, jeho spoluprácu s rodičmi žiakov ako aj ďalšími 

odbornými a pedagogickými zamestnancami pracujúcimi na základnej škole. Cieľom príspevku je 

poukázať na alarmujúcu skutočnosť, ktorou je predčasné zahájenie sexuálneho života žiakov a žiačok 

základnej školy.  Poukazuje na dopad neželaného tehotenstva a následného materstva na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. Ako jednu z možností prevencie daného stavu príspevok prezentuje 

činnosť rodičovského centra, ktoré sa zameriava na podporu a rozvoj rodičovských zručností a 

kompetencií maloletých a mladistvých rodičov a preventívne aktivity u žiakov základných škôl. 

Kľúčové slová: školský psychológ, základná škola, sociálne znevýhodnené prostredie, tehotenstvo 

maloletých a mladistvých, rodičovské centrum 

 

 

 

Učitelská podpora  a její vztah ke kariérové adaptabilitě studentů středních škol 

Bohumíra Lazarová, Petr Hlaďo, Lenka Hloušková 

Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 

lazarova@phil.muni.cz 

Příspěvek je jedním z výstupů šířeji koncipovaného výzkumného projektu zaměřeného na kariérovou 

adaptabilitu studentů středních odborných škol (GA 18-075375). Cílem je představit teorie a definice 

vztahující se k pojmu učitelská podpora a českou verzi dotazníku Teacher support scale, který je 

využitelný i ve školně psychologické praxi. Nabídneme poznatky o tom, jak je učitelská podpora 

vnímána jednotlivými skupinami studentů (podle genderu, rodinné situace, prospěchu apod.) a jaký 

má vztah k jejich kariérové adaptabilitě.  

Kľúčové slová: učitelská podpora, kariérová adaptabilita 
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Úloha školskej reziliencie vo vysvetlení dysfunkčného stravovania 

Lucia Hricová, Mária Bačíková, Oľga Orosová 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

lucia.hricova@upjs.sk 

Obdobie ranej adolescencie je rizikové pre nástup dysfunkčného stravovania (DS) a nemožno v ňom 

opomenúť aj školský kontext. Chápanie reziliencie (REZ) ako dynamického procesu rozvoja mladého 

jedinca prostredníctvom vonkajších zdrojov prináša poznanie o jej protektivite voči rizikovému 

správaniu v oblasti zdravia. Táto práca aplikuje rámec REZ ako kapacity pre zdravý vývin na sféru DS, 

pričom jej cieľom je zistiť ako sa podieľa REZ napĺňaná v školskom prostredí na indikátoroch DS – túžba 

po štíhlosti (TS) a bulimické symptómy (BS) s rolou rodu ako moderátora. Výskumnú vzorku tvorilo 581 

adolescentov z celého Slovenska (53,7% dievčat, priemerný vek=12,5, SD=0,55). Dáta boli 

spracovávané prostredníctvom štandardnej viacnásobnej regresie, pričom boli vytvorené dva modely, 

vysvetľujúce TS a BS. Oba modely zahŕňajúce rod, REZ a ich interakčný efekt boli signifikantné. Výsledky 

naznačujú, že dievčatá pri vyššej úrovni REZ reportujú nižšiu TS a menej BS v porovnaní s dievčatami s 

nižšou úrovňou REZ, zatiaľ čo u chlapcov je hodnota indikátorov DS približne rovnaká na oboch 

úrovniach REZ. Výsledky sa dajú aplikovať do prípravy a realizácie školských programov prevencie DS, 

ktoré by mali predovšetkým u dievčat zdôrazniť kontext školského prostredia, v ktorom je napĺňaná 

REZ, prostredníctvom podporných vzťahov, vkladania nádeje do mladého jedinca a jeho zmysluplnej 

participácie. 

Kľúčové slová: túžba po štíhlosti, bulimické symptómy, reziliencia, školské prostredie  

 

Úloha školského psychológa v  štádiu prípravy a  v sprevádzaní žiaka v  procese 

psychoterapie resp. psychiatrickej starostlivosti 

Igor Smelý 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

smely@stonline.sk 

Príspevok sa snaží mapovať úlohy a možnosti školských psychológov pri predchádzaní vzniku vážnejších 

psychických porúch. Vychádzajúc z mojej pozície klinického psychiatra a psychoterapeuta sa pokúšam 

pomenovať niektoré z dôležitých oblastí psychologického bádania, ktorých rozpoznanie, identifikácia 

a aplikácia školským psychológom v procese jeho poradenskej práce by mohli napomôcť deťom, 

učiteľom aj rodičom predísť vzniku a rozvoju vážnejších psychických porúch.  Medzi takéto oblasti patrí: 

teória väzby a jej možný vplyv na budúci rozvoj dieťaťa, psychobiologické teórie osobnosti a ich význam 

pri poznávaní slabých a silných stránok dieťaťa, poznatky o funkcii systému odmeny a ich aplikácia v 

prevencii drogových a behaviorálnych závislostí,  vplyv emocionality na kognitívne spracovávanie úloh, 

poznatky sociálnej neurovedy, model mnohopočetnej inteligencie a ďalšie. 

Kľúčové slová: školská psychológia, psychoterapia, teória väzby, systém odmeny, sociálna neuroveda 
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Uplatnenie prvkov pozitívnej psychológie v práci školského psychológa 

Marta Valihorová, Janka Pilková 

Katedra psychológie, PF UMB v Banskej Bystrici 

marta.valihorova@umb.sk 

Príspevok pojednáva o prvkoch pozitívnej psychológie a ich uplatnení pri poznávaní duševného zdravia 

žiakov základných a stredných škôl školským psychológom. Pozitívny pohľad na duševné zdravie je 

reprezentované  vnímaním seba a subjektívnou pohodou. Na zistenie sebahodnotenia žiakov sme 

použili dotazník vnímania seba. Subjektívnu pohodu sme merali pomocou dotazníka emocionálnej a 

habituálnej pohody (SEHP). Výsledky poukázali na rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v 

sebahodnotení, v subjektívnej pohode. Dievčatá majú nižšie sebahodnotenie, prežívajú viac 

negatívnych emócií. Výsledky poukazujú aj na rozdiely medzi žiakmi 14 ročnými a 16 ročnými. 16 roční 

vyššie skórujú v negatívnych emóciách. Výsledky nám tiež ukázali, že existuje vzťah medzi 

sebahodnotením a subjektívnou pohodou. Čím je ich sebahodnotenie nižšie, tým viac negatívnych 

emócií žiaci prežívajú. Chlapci majú celkovo lepšie duševné zdravie ako dievčatá a mladší žiaci majú 

lepšie duševné zdravie ako starší žiaci. Za limit realizovaného výskumu považujeme skutočnosť, že sme 

úroveň duševného zdravia zisťovali len prostredníctvom dvoch dotazníkov na zisťovanie 

sebahodnotenia a subjektívnej pohody. Vhodnejšie a prínosnejšie by bolo zisťovať duševné zdravie 

komplexnejšie a teda dotazníkom, ktorý je vytvorený na zistenie celkového duševného zdravia žiakov 

(SEHP S), ktorý bol však v čase realizácie výskumu v štádiu verifikovania a tvorbe noriem na slovenskú 

populáciu. Pre nás bol žiaľ nedostupný. Pre prax považujeme za významné poukázanie na činnosť 

školského psychológa na škole, pretože práve on zabezpečuje žiakom informovanosť v súvislosti s 

duševným zdravím žiakov a participuje aj na jeho podpore.  

Kľúčové slová: pozitívna psychológia, duševné zdravie, školský psychológ, vnímanie seba, subjektívna 

pohoda 
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Výber z riešených výskumných projektov na IPs - Psychologické príčiny a psychologické 

dôsledky chudoby 

Monika Kačmárová, Peter Babinčák 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

monika.kacmarova@unipo.sk 

Chudoba je fenoménom, ktorému venujú pozornosť odborníci najmä z oblasti sociológie a ekonómie, 

avšak systematický psychologický výskum týkajúci sa príčin a dôsledkov chudoby je zatiaľ skôr 

výnimkou. Psychologické príčiny chudoby nie sú psychologickým výskumom zisťované priamo, ale sú 

operacionalizované prostredníctvom „subjektívnych presvedčení“ o príčinách vlastnej chudoby alebo 

pomocou konštruktu „kauzálne atribúcie“. Doposiaľ realizované výskumy týkajúce sa psychologických 

dôsledkov chudoby dospeli k zisteniam, že chudoba zhoršuje psychické zdravie chudobných, tiež ich 

kognitívne funkcie a výkon, sebaregulatívne spôsobilosti a afektívny stav. Uvedené zistenia sú 

overované aj v rámci aktuálne riešeného projektu „Psychologické príčiny a psychologické dôsledky 

chudoby“. Cieľom projektu je preskúmať vzťah chudoby ku komplexnejším osobným a osobnostným 

charakteristikám chudobných osôb ako sú životné ciele, hodnotové orientácie, vôľové procesy a 

osobnostné vlastnosti, a tiež overiť efekt ochranných psychologických mechanizmov (napr. viera v 

spravodlivý svet, resiliencia) vo vzťahu k psychickým dôsledkom chudoby. 

Kľúčové slová: chudoba, psychologické príčiny chudoby, psychologické dôsledky chudoby 

 

Vyhodnocovanie pravdivosti príspevkov uverejňovaných na sociálnych sieťach z pohľadu 

vysokoškolských študentov – výstupy pre prax 

Lucia Sabová, Nikoleta Hubková 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

lucia.sabova@uniba.sk 

V príspevku skúmame fenomén dnešnej doby, ktorým sú sociálne siete. Vo výskume sme sa snažili 

poukázať na fakt, že obsah prezentovaný sociálnymi sieťami, nemusí mať reálny základ. Naším cieľom 

bolo zistiť, ako vysokoškolskí študenti vnímajú pravdivosť uverejňovaného obsahu, či nami 

prezentované video má následný vplyv na zmenu názoru študentov o pravdivosti príspevkov na 

sociálnych sieťach a preskúmať, či majú študenti skúsenosť s negatívnymi zážitkami v prostredí siete. 

Výskumnú vzorku tvorilo 213 študentov, vo veku 18- 50 rokov. Metódou zberu dát bol dotazník 

mapujúci používanie sociálnych sietí. Z výsledkov vyplýva, že študenti si vo veľkej miere uvedomujú 

diskutabilnú pravdivosť prezentovaných príspevkov na sociálnych sieťach. Prezentované video výrazne 

ovplyvnilo ich názor na pravdivosť vyhliadnutého obsahu. Viac ako jedna tretina (38%) oslovených 

užívateľov sa na sociálnych sieťach stretla s negatívnym zážitkom. Z hľadiska medzi pohlavných 

rozdielov bolo zistené výrazné vizuálne zameranie ženského pohlavia. 

Kľúčové slová: sociálne siete, realita, virtuálna realita, prezentovanie sa, negatívny zážitok  
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Využitie nástroja Self-Directed Search v diagnostike a rozvoji profesijných záujmov 

Marcel, Martončik, Monika Kačmárová 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

martoncik@protonmail.ch 

V príspevku je prezentovaný komplexný nástroj pre diagnostiku profesijných záujmov - Self-Directed 

Search, ktorý okrem profesijných záujmov hodnotí prostredníctvom sebavýpovede aj schopnosti, 

ašpirácie, preferované povolania a sebaúčinnosť žiakov v jednotlivých záujmových dimenziách modelu 

RIASEC (praktické, intelektuálne, umelecké, sociálne, podnikateľské a konvenčné záujmy). Výhodou 

tohto nástroja je aj spôsob jeho administrácie, ktorý si nevyžaduje prítomnosť psychológa alebo inej 

kompetentnej osoby. Informácie získané prostredníctvom tohto dotazníka sa vzájomne dopĺňajú a je 

možné ich efektívne využiť nielen v poradenstve pri voľbe budúceho povolania ale aj k nasmerovaniu 

žiakov k rozvoju a diferenciácii ich záujmov. Podpora potreby explorácie záujmov vyplýva z nízkej 

diferenciácie záujmov, ktorá je typická práve pre adolescentný vek. 

Kľúčové slová: Self-Directed Search, profesijné záujmy, meranie záujmov, rozvoj záujmov 
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