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VEGA 

 

Názov projektu: Identifikácia, analýza a inhibícia latentne agresívneho konania detí v 

období predškolského veku 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA  1/0452/18                                                                                                                                      

Doba riešenia: 2018 – 2020                                                                                                                                                                                        

Vedúci projektu za PF KU: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 

Anotácia: 

Šikanovanie predstavuje závažný problém pre každý typ školy. Napriek tomu, že o šikanovaní 

v školskom prostredí sa publikuje pomerne mnoho výskumne i teoreticky orientovaných 

vedeckých, odborných i populárnych statí, základom tohto projektu je výskum zameraný na 

pomerne málo rozpracovanú špecifickú formu šikanovania - latentnú agresiu, konkrétne v 

období, v ktorom vzniká a je možné ju identifikovať, v období raného a predškolského veku. 

Ide o jedinečnú výskumnú analýzu problematiky, ktorá je vo výskumných štúdiách 

spracovávaná iba okrajovo. Výrazný prínos je primárne vo výbere veku respondentov a v 

rozličných edukačných prostrediach, kde bude výskum realizovaný. V podmienkach 

materských škôl na Slovensku bola latentná agresia ako osobitá forma šikanovania výskumne 

zachytená a spracovaná najmä v podmienkach prvého stupňa základnej školy (Kováčová, 

2014). Konkrétne je výskumný projekt zameraný na výskum špecifických prejavov, príčin a 

dopadov latentne agresívneho správania na dieťa/peer-skupinu v podmienkach bežných 

materských škôl. Riešiteľský tím sa zameria na sociálne skupiny detí v období predškolského 

veku, ktoré sú súčasťou bežnej edukácie v slovenských materských školách a následne bude 

diferencovať prejavy latentnej agresie podľa osobitých posolstiev sociálnej komunikácie. 

Záverom bude návrh konkrétnych inhibičných stratégií ako súčasť riešenia situácii, v ktorých 

bolo identifikované latentne agresívne konanie. 
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KEGA 

 

Názov projektu: E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti 

o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom 

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 013KU-4/2019                                                                                                                                  

Doba riešenia: 2019-2021                                                                                                                                                                                     

Vedúci projektu za PF KU: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. 

Anotácia:  

Projekt k problematike včasnej intervencie orientovanej na rodinu s dieťaťom s rizikovým 

vývinom bude slúžiť na podporu a rozvoj kompetencií pedagógov a poradenských pracovníkov 

pri práci s rodinou s deťmi s rizikovým vývinom. Materiál bude zároveň súčasťou univerzitného 

e-learningového vzdelávania, čím bude zvyšovať rozsah, kvalitu a inovatívnosť pregraduálneho 

vzdelávania predovšetkým liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, sociálnych 

pracovníkov, sociálnych pedagógov a pedagógov predškolskej pedagogiky. Voľne prístupný 

elektronický materiál umožní pedagogickým a poradenským zamestnancom a študentom 

pedagogických odborov, porozumieť aspektom včasnej starostlivosti, ktorá je ponúkaná 

rodinám s deťmi s rizikovým vývinom. Zároveň im poskytne prehľad o najnovších vedeckých 

a výskumných poznatkoch z vybranej oblasti; umožní im osvojiť si možnosti prístupov a riešení 

jednotlivých foriem včasnej starostlivosti. 

 

 

Názov projektu: Stelesnená skúsenosť s využitím art action                                                                                                                         

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 002KU-4/2019                                                                                                                                          

Doba riešenia: 2019-2021                                                                                                                                                                                              

Vedúci projektu za PF KU: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 

Anotácia: 

Hlavným cieľom projektu je zostaviť, realizovať a prezentovať situačno-art-akčné modely so 

zužitkovaním art action v rámci umeleckej činnosti s človekom počas jeho biodromálnej cesty, 

v zmysle od predškolského veku, cez školský vek k obdobiu adolescencie, dospelosti až po 

sénium. Konečným zámerom je verejná umelecká a vizuálna prezentácia možností a limitov, 

ktoré ponúka art action počas (celo)životnej cesty človeka odhliadnuc od jeho umeleckých 

predispozícií a skúseností. 
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ERASMUS+ PROJEKTY 

 

Názov projektu: Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult 

situations 

Grantová agentúra: National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training 

Sectors 

SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation 

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA204-060806 

Doba riešenia: 2019 – 2022 

Vedúci projektu za PF KU: PhDr. Oľga Okálová, PhD. 

Partnerské organizácie v projekte: Katolícka univerzita v Ružomberku - koordinátor 

projektu (SK), Inštitút dialogických praxí, Ružomberok (SK); Lyhytterapiainstituutti Oy 

(Fínsko); Appreciative Change Work-s (Holandsko) 

 

Anotácia:  

 

Napriek osudu, traume alebo iným zložitým podmienkam niektorých rodín môže dôjsť k 

pozitívnym zmenám v myslení. Je oveľa ľahšie dosiahnuť zmenu v pozitívnom podpornom 

prostredí, kde nielen profesionáli, ale aj laici sú priaznivcami tímov založených na 

multidisciplinárnej platforme dialógov a ich komunitnej sieti. 

Odborníci z organizácií zapojených do projektu pracujú podľa koncepcie sociálneho 

konštruktivizmu a dialóg využívajú ako svoj základný pracovný nástroj. Títo ľudia podporujú 

pozitívne zmeny, pracujú s deťmi v rodinách v ťažkých situáciách a krízach, s rodinami s deťmi 

s rôznymi obmedzeniami a postihnutím, v škole, v komunitnom prostredí atď. 

Ako názov napovedá, projekt sa zameriava na multidisciplinárnu podporu pozitívnych zmien v 

rodinách v ťažkých situáciách. 

Do multidisciplinárnej spolupráce by mali patriť rôzni odborníci ako rovnocenní spojenci 

rodín, tak ako aj príjemcovia starostlivosti, ktorí by sa mali aktívne zapojiť do diskusií o ich 

starostlivosti a spolurozhodovať o jej postupoch a implementácii. 

Celkovo v téme multidisciplinárnej spolupráce v oblasti podpory rodiny chýbajú vzdelávacie 

príležitosti nielen pre profesionálov, ale aj pre „laikov“ (ľudí s vlastnými skúsenosťami pri 

riešení zložitých situácií v rodinách). 

Títo „laici“ by sa mohli stať (vďaka takémuto školeniu) konzultantmi a ambasádormi v oblasti 

skúseností so zložitými situáciami a mohli by pomôcť ostatným v podobnej situácii, aby sa stali 

aktívnymi iniciátormi multidisciplinárnej podpory. 


