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Ako sú naše školy pripravené po tohtoročných tragických situáciách reagovať na nové
podobné situácie? Ako zvládli školy tieto nedávne tragické udalosti vo Vrútkach a v Nitre?
Podarilo sa školám spamätať sa z náhlej straty spolužiakov?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúsi zodpovedať a zároveň otvoriť diskusiu 
online medzinárodná konferencia, ktorá priamo reaguje na akútnu potrebu 
zabezpečovania krízovej intervencie v školskom prostredí. 
Na online konferencii odznejú príspevky popredných odborníkov 
z medzinárodného ako aj národného prostredia v krízovej intervencii.

Konferenciu otvorí úvodné slovo ministra školstva, vedy výskumu a 
športu SR Mgr. Branislav Gröhling. 
Za prípravu konferencie vyjadrujeme vďaku organizátorom 
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.,
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. 
a PhDr. Marek Madro, PhD.

Všetky príspevky konferencie nájdete v online zborníku: Duševné zdravie v školách v
kontexte kríz a krízovej intervencie, ktorý bude od 11.11.2020 dostupný na

www.konferenciakrizovaintervencia.sk

AKO SA S KRÍZOVOU INTERVENCIOU ZAOBERÁ SLOVENSKÁ ODBORNÁ VEREJNOSŤ? 
NÁRODNÚ KOMUNITU ODBORNÍKOV NA KRÍZOVÚ INTERVENCIU ZASTUPUJÚ SO SVOJIMI PRÍSPEVKAMI NASLEDOVNÍ AUTORI:

1. Druhý krok - Výchovno-preventívny program rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií 
detí v MŠ a ZŠ prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

2. Starostlivosť o školský personál a žiakov po kritickom incidente / Care for school staff and 
students after critical incident Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

3. Súčasné trendy v krízovej 
intervencii
PhDr. Marek Madro, PhD.

Našimi hosťami v diskusii budú:
- Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A. - štátna tajomníčka - 
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
- prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - Fakulta psychológie, 
Paneurópska vysoká škola
- Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. – psychologička a lektorka, Inštitút 
osobnostného rozvoja, ambulancia klinickej psychológie PsycheEduca
- PhDr. Marek Madro, PhD. - IPčko

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLÁCH - SME PRIPRAVENÍ?
O ČOM BUDEME DISKUTOVAŤ?

Diskusiu moderuje Lucia Košťálová. Počas celého priebehu diskusie je možné položiť diskutujúcim otázky prostredníctvom
aplikácie SLIDO (www.sli.do s kódom #KIS1)

Súčasťou online konferencie je diskusia v dvoch častiach s nasledovnými okruhmi a váženými hosťami:

ČAS: 9:30-11:00

Ako vnímate krízovú intervenciu, ako o nej uvažujete v kontexte 
udalostí minulého roka?
Čo očakávate od škôl, zamestnancov škôl, intervenčných tímov a aké by 
mali byť ich kompetencie?
Čo by mohlo zlepšiť kvalitu krízových služieb na školách?

Diskusiu moderuje PhDr. Marek Madro, PhD. Svoje otázky môžete zasielať na stránke www.sli.do s kódom #KIS2.

Dané a mnohé ďalšie okruhy otázok ako aj tých vašich zodpovedajú 
naši hostia v diskusii:
- PaedDr. Lucia Košťálová - školská psychologička, Gymnázium  
  Dubnica nad Váhom
- Mgr. Mária Pauličková - psychologička, riaditeľka CPPPaP Nitra
- PhDr. Ingrid Ivaničová - psychologička, riaditeľka CPPPaP Martin
- Mgr. Svetlana Síthová - špeciálna pedagogička, vedúca sekcie 
inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho 
systému na Štátnom pedagogickom ústave, riaditeľka Súkromného 
centra Mirabilis

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLÁCH - SKÚSENOSTI Z PRAXE
V druhom diskusnom bloku sa s poskytovateľmi krízovej intervencie 
z tohtoročných tragických udalostí zameriame na nasledovné otázky:

ČAS: 13:00 - 14:30

Ako vyzerala konkrétna udalosť vyžadujúca krízovú intervenciu?
Aké boli špecifiká konkrétnych udalostí vyžadujúcich krízovú intervenciu?
V akej pozícii bol krízový intervenčný tím z poradenského zariadenia?
Aký servis potrebovala škola zasiahnutá tragickou udalosťou?

JE NÁM CŤOU, ŽE SA K NAŠEJ KONFERENCII PRIPOJILI NASLEDOVNÍ ODBORNÍCI ZO ZAHRANIČIA SO SVOJIMI PRÍSPEVKAMI:

1. Krízová intervencia na školách / The crisis intervention 
in schools: Drs. Olanda Momcilovic (Holansko)

2. Mentálne zdravie na školách / Mental health in schools:
prof.,Dr. Psych.,Guna Svence (Litva) 5. Dištančné vzdelávanie v Taliansku počas pandémie COVID-19 / 

Distance learning in Italy during the COVID-19 pandemic.
prof. Sergio Di Sano, PhD. (Taliansko)

4. Praktické nástroje a fungovanie škôl v Litve počas COVID-19 / 
Lithuanianpractical school functioning and instruments during 
COVID-19 period: Ms Žydrė Arlauskaitė (Litva)

3. Sociálne a emocionálne zdravie u žiakov mladšieho 
školského veku v (nie)krízovom kontexte / 
Social-emotional health of younger school-age 
students in the context of (non)crisis: 
prof. Dr. Ala Petrulyté (Litva)


