
     
                                                    

 
 
 
 

 
 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
 

pod záštitou 
 

ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
 

a ďalšími partnermi 
 

Vás pozýva na XXVII. ročník 
 

medzinárodnej odbornej konferencie 
 
 
 

DIEŤA V OHROZENÍ 
 
 

Rané poradenstvo ako prevencia školskej neúspešnosti 
 

 
 
 

ktorá sa uskutoční v dňoch 
 

07. 11. – 08. 11. 2018 
 

v stredisku SÚZA v Bratislave 
 
 
 
 
 



V dňoch 7.11.- 8.11.2018 bude Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a ďalšími partnermi- TELECOM, Nadácia PONTIS, v poradí už 

XXVII. ročník  odbornej  konferencie Dieťa v ohrození, ktorá bude v tomto roku niesť 

názov: Rané poradenstvo ako prevencia školskej neúspešnosti, alebo...     

 

                     „...aby pomoc deťom prišla včas!“ 
                    
      
 

Cieľom našej odbornej konferencie je najmä výmena odborných skúseností 

medzi domácimi i zahraničnými expertmi (pedagógmi, psychológmi, sociálnymi 

pracovníkmi, a i.) a  prezentácia výsledkov práce, ktorú Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie v tejto oblasti v poslednom čase realizoval.  

Očakávame, že naši kolegovia z popredných odborných pracovísk, no 

i mimovládnych organizácií a odbornej praxe prinesú najaktuálnejšie témy a problémy, 

s ktorými zápasia deti v ranom veku a dnešné rodiny nielen u nás, ale aj vo svete. Sú to 

napríklad otázky detí, ktoré vyžadujú včasný zásah v súvislosti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, vzhľadom na rôzne druhy ťažkostí a postihov 

(zrakové, sluchové a telesné postihnutia, sociálne znevýhodnenie, citové traumy 

v súvislosti s migráciou rodín a konfliktné situácie pri zverení detí do osobnej 

starostlivosti rodičov po rozvode a i.).  

 
 
Účastníci konferencie: 
 

 odborní pracovníci CPPPaP a CŠPP  

 partneri  

 odborné inštitúcie  

 vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia 

 rodičia  

 zástupcovia NGO  

 laická verejnosť 

 vybraní študenti vysokých škôl 

 



Zámery konferencie 
 

V prvom dni konferencie sa otvorí filozofia témy a budeme sa zaoberať otázkou 

„PREČO“ je potrebná raná intervencia. Vystúpenia kľúčových rečníkov v pléne 

poukážu na najpálčivejšie problémy dneška. 

V druhom dni už budeme hľadať odpovede na otázku „AKO“  túto intervenciu  

úspešne vykonávať.   

 
Formy a metódy  
 

Konferenciu otvoríme netradičnými, no v praxi veľmi osvedčenými a živými, 

interaktívnymi formami. Jednou z nich je aj Živá knižnica, kde sa odborníci z VÚDPaP, 

PdFUK a ďalších VŠ, predstavitelia NGO stretnú s rodičmi detí, ktoré majú rôzne 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP), prípadne trpia na iné ťažkosti. Cieľom 

je preniesť príklady Dobrej praxe, motivovať odborníkov v CPPPaP i CŠPP a inšpirovať 

ich k tomu, aby si odniesli do svojej odbornej praxe ďalšie nové impulzy a námety, podľa 

ktorých budú pracovať. Súčasťou konferencie budú aj odborné prednášky v pléne 

(počas prvého dňa) a Panelová diskusia (na druhý deň). 

Na konferencii sa budú odovzdávať i ocenenia osobnostiam poradenstva, viac   

Vám už napovie nasledujúce video (kliknite na link): https://tinyurl.com/vudpap1 

Ak máte záujem nominovať Osobnosť poradenstva pre deti a ich rodiny, formulár 

nájdete tu (kliknite na link): https://goo.gl/forms/zi2uum1cnsSDDFg43 

 

Rámcový program 1. deň, 07.11.2018 

 

 Stretnutia odborníkov s rodičmi  detí,  ktorí absolvovali rané poradenstvo  

 Odborné vystúpenia zahraničných hostí  (Dr. Jürgen Rudolph- Nemecko, Hristo   

Kyuchukov- Nemecko/Poľsko, Yona Weiss a Tali Mirkin, Izrael) 

 Vystúpenia odborníkov k téme raného poradenstva na Slovensku 

 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva 

Rámcový program 2. deň, 08.11.2018 
 

 Panelová diskusia odborníkov k téme raného poradenstva 

 Workshopy zamerané na multidisciplinárny prístup 

 Posterová sekcia 

 Záver konferencie 

https://tinyurl.com/vudpap1
https://goo.gl/forms/zi2uum1cnsSDDFg43


Kľúčoví zahraniční lektori  
 
Dr. Jürgen RUDOLPH: autor tzv. Cochemskej praxe. Dr. Rudolph bol sudcom 

v mestečku Cochem, kde v roku 1992 vypracoval porozvodový plán výchovy detí, 

cieľom ktorého bolo deeskalovať rozvodovú situáciu a maximálne urýchliť rozvod. 

Porozvodový plán výchovy detí bol vypracovaný pod premisou: žiaden z rodičov 

nedostane dieťa do výlučne svojej starostlivosti. Dôležitým princípom bolo pevné 

a dlhodobé prepojenie opatrovnického súdu, OSPOD a SK, psychológov, mediátorov, 

advokátov a súdnych znalcov v okrese. Tento program sa s úspechom používa nielen v 

Nemecku, ale aj Českej republike a ďalších európskych krajinách. 

 

Prof. Dr. Hristo Kyuchukov, PhD.: významný rómsky lingvista a autor mnohých 

publikácií, ktorý je bulharského pôvodu, ale žije a pracuje v Berlíne a t.č. prednáša na   

Universite v poľskom meste Katowice, v oddelení humanistického vzdelávania. 

 

Yona Weiss, Ma, PhD.: certifikovaná párová terapeutka a supervízorka, trénovaná 

v skupinových technikách. Vyučuje na univerzite v meste Haifa a Zefat, Izrael. Prednáša  

multikultúrny program pre židov a arabov. V odbornej praxi sa zaoberá aj prácou 

s nadanými deťmi. V minulom roku na túto tému usporiadala aj s kolegyňou Tali Mirkin 

odborný workshop na tému vzdelávania nadaných detí. 

 
 

 

 
Výstupy konferencie 
 

 zdieľanie dobrej praxe 

 recenzovaný zborník príspevkov a kazuistík 

 odporúčania pre odbornú prax 

 
 
 
 
 
 

 



 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE 
 

 
Hostiteľka konferencie 
 
Mgr. Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP, janette.motlova@vudpap.sk 
 
Organizačný garant konferencie 
 
Mgr. Bibiana Filípková, bibiana.filipkova@vudpap.sk 

 
Organizačný výbor 
 
PhDr. Dagmar Kopčanová, dagmar.kopcanova@vudpap.sk 

Mgr. Eva Rajčániová, eva.rajcaniova@vudpap.sk 

PhDr. Katarína Zborteková, katarina.zbortekova@vudpap.sk 

a odborný tím VÚDPaP 

 
Miesto konania 
 
Bratislava 
 
 
Jazyk konferencie 
 
Slovenský a anglický jazyk so zabezpečeným tlmočením. 
 
 
Štruktúra konferencie 
 

 plenárne zasadnutia 

 panelové diskusie 

 živá knižnica 

 workshopy 

 posterová sekcia 

 oceňovanie osobností poradenstva 

 večerný raut 

 
Všetci účastníci konferencie sú pozvaní na spoločenský večer 

07.11.2018 o 19:00 hod. 

mailto:janette.motlova@vudpap.sk
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Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 20.10.2018, pričom okrem 
prihlášky je potrebné prostredníctvom on-line formulára zaslať v tomto termíne aj 
anotáciu k posterovému príspevku či kazuistike. 
 
       Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov otvoríte kliknutím na link: 
 
       https://goo.gl/forms/eGbdlRrBUCplEp5D3 
 
 

Finálny príspevok k posteru či kazuistiku Vás prosíme zaslať najneskôr do 
31.10.2018 na e-mail: konferencia.dvo@gmail.com. 
 
 

Podrobný program konferencie s popisom jednotlivých vstupov 
a workshopov Vám zašleme v 2. polovici októbra 2018. Spolu s pozvánkou budú 
zverejnené aj na našej webovej stránke: www.vudpap.sk a Facebookovej stránke 
VÚDPaP a tiež odoslané všetkým prihláseným účastníkom. 

 
Miesto konania konferencie 
 

Stredisko SÚZA: Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, 811 02 
Bratislava- Staré mesto 
 
 
Kontaktná adresa organizátora 
 
Cyprichova 42, 83105 Bratislava, tel.: (+421 2) 4342 0973, konferencia.dvo@gmail.com 
 
 
Konferenčný poplatok 
 

Pre účastníkov konferencie je stanovený jednotný konferenčný poplatok: 24,- €. 
Poplatok Vás poprosíme uhradiť do 26. 10. 2018 (piatok).  

Poplatok je potrebné zaplatiť na účet číslo: 
 
IBAN:SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
 

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 07112018 a v správe pre 
príjemcu (do poznámky) je potrebné uviesť: DIEŤA V OHROZENÍ 2018, meno a 
priezvisko, vysielajúcu organizáciu. Registrácia bude úplná po obdržaní 
konferenčného poplatku na vyššie uvedený účet. Z poplatku budú hradené 
konferenčné materiály, strava a občerstvenie, večerný raut, certifikát a organizačné 
náklady spojené s konferenciou. Cestovné náklady a ubytovanie hradí účastníkovi 
vysielajúca organizácia. 
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Prezentácie 
 

Rokovacím jazykom je slovenčina a angličtina. Simultánny preklad do týchto 

jazykov bude zabezpečený. Účastníci konferencie majú možnosť prezentovať svoje 

príspevky k téme raného poradenstva iba formou posteru. Budú mať k dispozícii 

posterový panel. Akceptujeme postery v rozmere od formátu A2 (maximálny rozmer 

100×120cm).  

 
Pokyny na publikovanie posterového príspevku a kazuistík 
 

Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami vrátane príloh, 

kľúčových slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku (v textovom 

formáte .doc, .docx). Okrem vlastného príspevku je potrebné zaslať krátky životopis 

autora v slovenskom alebo anglickom jazyku (max. 200 slov). Za príspevkom uveďte 

svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (e-mail). Príspevky budú 

zverejnené v zborníku. 

 

Ubytovanie (nezabezpečuje organizátor, okrem VIP hostí) 
 
Možnosť lacného ubytovania na mieste konferencie. Nutná rezervácia: 
 

Centrum účelových zariadení – stredisko SUZA Bratislava 
Drotárska cesta 46 
811 04 Bratislava,  
tel.: +421 2 59354999, mobil: +421 915 846 345, fax: +421 2 62801135 
e-mail: suza.recepcia@cuz.sk 
web: http://www.cuz.sk/zariadenia/suza-bratislava,  
http://www.cuz.sk/sites/default/files/uploads/kontakty_suza.pdf 
 
Doprava 

Súradnice: 48° 9' 22,8176081" N / 17° 5' 2,0055771" E 
Mestská hromadná doprava: http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-
spojenia.html 
Výstupná zástavka na znamenie:  Prvosienková ulica   
 

 
Informácie 
 

tel.: (+421 2) 434 20973,  

e-mail: konferencia.dvo@gmail.com 
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