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O KURZE 

 „Čo je obsahom tohto kurzu a pre koho je určený?“ 

Tieto materiály poskytujú inštrukcie a informácie pre školiteľov multidisciplinárnych kurzov o právach dieťaťa (úvodný), o vývine detí (úvodný) a komunikovaní 

s nimi. Okrem toho materiál informuje o Usmerneniach Rady Európy pre vytvorenie Súdnictva zohľadňujúceho potreby detí. 

Vo svojom pôvodnom formáte boli tieto vzdelávacie materiály navrhnuté pre trojdňové školenie. Avšak celý kurz je navrhnutý tak, aby každý modul mohol byť 

použitý na školenie samostatne alebo ako súčasť rozsiahlejšieho školenia. Z tohto dôvodu má každý modul svoje vlastné materiály a pracovný zošit pre 

účastníka. Moduly školenia sú nasledovné: 

- Modul 1: Úvod do práv dieťaťa 

- Modul 2: Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie 

- Modul 3: Komunikačné zručnosti 

- Modul 4: Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí 

 

Kurz je navrhnutý tak, aby pomohol každému, kto pracuje s deťmi. Predpokladá sa, že kurz a materiály budú užitočné predovšetkým pre: 

Všetkých profesionálov a odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v ústavných zariadeniach a v zariadeniach na zaistenie a tiež pre profesionálov a 

odborníkov v oblasti práva a v iných oblastiach, v ktorých s deťmi prichádzajú do styku počas rôznych súdnych konaní (občianske, trestné alebo správne 

právo). Patria sem aj: 

- sociálni pracovníci, 

- zdravotníci (sestry, zdravotnícki asistenti, lekári), 

- policajti, 

- sociálni kurátori, 

- pracovníci ústavných zariadení, 

- pracovníci väzníc, 

- pracovníci v zariadeniach na zaistenie, 

- sudcovia, 

- prokurátori,  



 

- obhajcovia/administratívni pracovníci v oblasti práva, 

- sprostredkovatelia/advokáti/opatrovníci,  

- psychológovia a terapeuti, 

- učitelia,  

- pracovníci s mládežou 

 „O aký typ kurzu ide?“ 

Je to kurz založený na zručnostiach, aby z neho mohlo vyťažiť čo najviac profesionálov. To znamená, že sa orientuje na poskytovanie nástrojov a zručností 

účastníkom, aby mohli v praxi chrániť a napĺňať práva detí a efektívne s nimi komunikovať. Tiež to znamená, že neobsahuje množstvo teoretických alebo 

technických detailov. Materiály obsahujú aj ďalšie odporúčané čítanie a dodatočné zdroje pre ďalšie vzdelávanie účastníkov. 

 „Ktoré zručnosti kurz pokrýva?“ 

Kurz pokrýva nasledujúce zručnosti: 

- prečo, kedy, kde a ako počúvať deti spôsobom, ktorý je k nim priateľský, a čo robiť so získanými informáciami, 

- prečo, kedy, kde a ako komunikovať s deťmi spôsobom, ktorý je k nim priateľský, a čo robiť so získanými informáciami, 

- ako viesť súdne procesy tak, aby zohľadnňovali potreby detí. 

 „Aké ďalšie informácie kurz pokrýva?“ 

Okrem uvedených zručností materiály v tomto kurze pokrývajú aj výučbu niektorých faktických informácií: 

- Aké sú základné princípy medzinárodného ponímania práv detí? 

- Aké sú základné posolstvá pri obhajovaní práv detí medzi profesionálmi a deťmi? 

- Ako môže vývin a správanie dieťaťa ovplyvniť komunikáciu a ako by mali profesionáli čo najefektívnejšie zareagovať na individuálne potreby? 

 

 

 

 



 

 „Ako mi môžu materiály z tohto kurzu pomôcť pri mojej práci?“ 

Tento kurz kladie dôraz na zručnosti a to práve preto, aby sa zabezpečilo, že materiály budú užitočné a použiteľné pri čo najväčšom počte úloh a situácií. 

Všetky materiály však odrážajú aj fakt, že učenie sa prebieha efektívnejšie, ak účastníci vidia, ako presne sa nové zručnosti budú dať aplikovať na ich vlastné 

úlohy a okolnosti.  

Práve preto by sa školitelia nemali báť prispôsobovať prípadové štúdie a príklady podľa situácie.  

 



 

 AKO POUŽÍVAŤ TIETO MATERIÁLY 

Tieto „školiace materiály pre školiteľov“ obsahujú podrobné inštrukcie, ktoré krok za krokom opisujú, ako viesť každú časť školenia. Napriek tomu, že 

materiály boli pripravené na plný trojdňový kurz, je možné odučiť dni, moduly alebo dokonca aktivity samostatne.  

Počas školenia sa používa niekoľko prezentácií vo formáte PowerPoint (jedna na každý modul), ktoré sa môžu prezentovať pomocou projektora alebo 

vytlačených podkladov, v závislosti od dostupných zdrojov. Sú navrhnuté tak, aby obsahovali dostatok podrobností a aby školiteľ počas vedenia seminárov 

nemusel pozerať do poznámok. Takto bude vedieť prispôsobiť školenie vlastnému štýlu. 

Vyučovať sa nemá formu prednášok, a preto všetky prezentácie obsahujú viaceré miesta vhodné na otázky a diskusiu. Školitelia môžu zaradiť aj ďalšie, a to na 

základe svojich vedomostí a zručností a skúseností účastníkov. Veľká časť školenia je venovaná cvičeniam a aktivitám, ktoré vyžadujú aktívnu účasť. Ich cieľom 

je sprostredkovať aktívne a bezprostredné učenie sa. Nie všetky otázky, cvičenia alebo aktivity navrhované v týchto materiáloch sa musia použiť. Treba ich 

vnímať len ako inšpiráciu pre školiteľov, ktorú môžu využiť v prípade potreby a na základe zhodnotenia situácie. 

Tieto materiály používajú rôzne symboly, ktorých úlohou je pomôcť školiteľom pri realizácii cvičení a prezentácií slajdov.  

Prezentácia/ 
Vysvetlenie 

 

Príbeh 

 
 

Dodatočné poznámky 

 

Otázka 

 

Materiál pre  
účastníkov  

 

Cvičenie 

 
Pozor na citlivé reakcie 

 
Diskusia 

 
Školiteľský tip 

 
 

 

 

Školenie v neposlednom rade upozorňuje na príležitosti pre školiteľov v oblasti prispôsobovania materiálov miestnemu kontextu jednotlivých členských 

štátov, a to vždy, keď je to v rámci tohto medzinárodného školiaceho kurzu vhodné a možné. Takéto príležitosti sú vždy označené slovným spojením „NÁRODNÝ 

KONTEXT“.  



 

Vo všetkých prípadoch, keď školitelia upravujú existujúce materiály alebo pridávajú nové materiály, všetky prídavné materiály  odrážajú iba názory školiteľa a 

sú výlučne v jeho zodpovednosti, prípadne, ak je to relevantné, aj v zodpovednosti partnera pri implementácii projektu. Nemusia odrážať názory alebo 

stratégie tímu autorov pôvodných materiálov.  

 „Čo dostanú účastníci kurzu?“ 

Školitelia sa môžu rozhodnúť, či účastníkom poskytnú prezentácie pred školením, po ňom alebo počas neho. Pri rozhodovaní treba myslieť aj na to, že 

účastníci možno budú počas seminárov čítať prezentácie namiesto toho, aby sa sústredili a plne zapojili. Na druhej strane však môžu informácie dostupné 

poruke účastníkom veľmi pomôcť. Preto treba zvážiť výhody a nevýhody poskytnutia prezentácií vopred.  

Súčasťou každého modulu je aj „Pracovný zošit účastníka“. Tieto pracovné zošity účastníkom poskytujú priestor, ktorý môžu využiť počas vypĺňania cvičení a 

vykonávania aktivít. Sú v nich aj doplnkové informácie, kontrolné zoznamy, listy s praktickými informáciami a ďalšie zdroje, ktoré môžu účastníci využiť ako 

referenčný materiál počas kurzu a po ňom. Na konci každého pracovného zošita sa nachádza sekcia „Doplnkové čítanie“, ktorá obsahuje ďalšie informácie a 

zdroje pre účastníkov.  



 

 

AKO SA DAJÚ TIETO MATERIÁLY PRISPÔSOBIŤ PRE RÔZNE SKUPINY ÚČASTNÍKOV? 

Ako už bolo uvedené v Usmernení, tieto materiály boli navrhnuté tak, aby ich mohli používať všetci odborníci a ľudia z praxe, ktorí podporujú deti či pracujú 

s deťmi v ústavných zariadeniach alebo zariadeniach na zaistenie, v právnej a súdnej oblasti, ako aj v iných sférach práce s deťmi. Navyše, materiály sú 

navrhnuté tak, aby bolo možné použiť ich jednotlivé časti samostatne. Hoci sú moduly a aktivity prepojené, je možne ich použiť individuálne alebo 

v kombinácii s inými.  

Zloženie účastníkov, dostupnosť či trvanie kurzu sa teda prirodzene môžu meniť.  Nasledujúca tabuľka môže školiteľom pomôcť pri rozhodovaní sa, ktoré 

moduly použiť pre rôzne cieľové skupiny a v rôznych školiacich kontextoch. Radi by sme však upozornili na to, že každá časť materiálu je považovaná za 

relevantnú pre všetkých odborníkov a ľudí z praxe a dole uvedené informácie sú iba odporúčaním. 

Modul Trvanie Zameranie a hlavné témy 

Úvodný modul 1 hod 15 min Zoznámenie sa účastníkov  

Zoznámenie sa s materiálmi 

Modul 1 – Úvod do práv dieťaťa 3 hod Práva detí 

Základné princípy 

Diskriminácia 

Modul 2 – Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie 2 hod 15 min Vývin dieťaťa 

Aký vplyv má vývin dieťaťa na komunikáciu 

Modul 3 – Komunikačné zručnosti 9 hod 30 min až 10 hod Komunikácia s deťmi 

Neverbálna komunikácia 

Komunikačné výzvy 

Modul 4 – Usmernenie o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí 2 hod Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí  

Práva detí v súdnictve 

Záverečný modul 30 min Záver a udelenie osvedčení 

 



 

 

TIPY K ŠKOLENIU 

Nasledujúce tipy môžu pomôcť školiteľom. 

1) Príprava: Tieto materiály pokrývajú veľa informácií za krátke časové obdobie. Školitelia si musia všetky materiály prečítať vopred. Tiež sa odporúča, aby si 

vopred premysleli, ktoré oblasti sú najdôležitejšie a treba ich zdôrazniť. Prezentácie si možno budú chcieť vopred „nacvičiť“. Takisto si možno budú chcieť 

zaradom prejsť všetky aktivity, aby sa s materiálmi naozaj „zblížili“. 

2) Participácia: Školitelia majú účastníkom pomôcť učiť sa. Za učenie sa však zodpovedajú účastníci a jedným zo základných komponentov efektívneho 

učenia sa je aj participácia, čiže aktívna účasť. Cieľom školiteľov by malo byť vytvoriť také prostredie, v ktorom budú všetci účastníci cítiť, že sú schopní 

prispieť a zapojiť sa. V procese učenia sa a participácie môžu vzniknúť rozličné prekážky, napr.: do diskusií sa zapájajú jeden alebo viacerí dominantní 

účastníci, diskusia sa odkloní od plánovanej témy, školiteľ alebo ďalší účastníci nerešpektujú uhol pohľadu a komentáre ostatných. Školitelia by mali 

zabezpečiť, aby mohli všetci účastníci vyjadriť svoje názory slobodne a rovnocenne. Jedným z hlavných princípov v týchto materiáloch pre školiteľov je, že 

je lepšie získavať informácie od skupiny a nie ich skupine podávať vo forme prednášky. Práve preto sú založené na cvičeniach, prípadových štúdiách a na 

učení sa prostredníctvom skúseností.  

3) Flexibilita: Tento kurz je multidisciplinárny, a preto budú mať jeho účastníci rozličné profesionálne pozadie a špecializáciu. Niektorí môžu určité časti 

kurzu (napr. medzinárodné právne úpravy alebo vývin dieťaťa) poznať lepšie ako ostatní účastníci s iným povolaním alebo praxou. Školitelia budú musieť 

pri vyučovaní kurzových materiálov prispôsobovať jazyk, a to podľa cieľovej skupiny každej sekcie, aby tak maximalizovali efektívnosť celého kurzu. Napr. 

účastníci, ktorí nepracujú v oblasti práva, možno nebudú zvyknutí na právnu terminológiu tak ako účastníci, ktorí pracujú napr. v súdnictve. V školiacich 

materiáloch sa na relevantných miestach uvádzajú aj vysvetlivky, ale školitelia by aj tak mali byť pripravení ušiť svoj jazyk na mieru cieľovej skupine a 

vysvetliť akékoľvek termíny, ktoré by účastníci nemuseli poznať.  

4) Praktické záležitosti: Najdôležitejšou súčasťou školiacich materiálov je nesporne obsah kurzu. Aj praktické záležitosti však môžu zlepšiť alebo zhoršiť 

vnímanie kvality celého školenia, a tak znížiť dopad obsahu kurzu. Bežným nástrahám sa jednoducho vyhnete dodržiavaním niekoľkých jednoduchých 

opatrení. Školitelia musia prísť na miesto konania včas, aby pripravili miestnosť, v ktorej sa bude konať školenie, a to tak, aby prostredie čo najviac 

podporovalo proces učenia sa. Tiež by sa mali uistiť, že všetky materiály a technické vybavenie sú pripravené. Odporúča sa aj porozprávať sa so 



 

zamestnancami miesta, kde sa bude podujatie konať, a to o občerstvení, o umiestnení toaliet, ale aj o prístupe pre hendikepovaných účastníkov 

(školitelia musia vopred zistiť, či majú niektorí účastník dodatočné potreby a požiadavky). 

5) Dochvíľnosť a dodržiavanie časového harmonogramu: Školitelia musia ovládať informácie o odporúčanom časovom harmonograme a zároveň musia byť 

pripravení prispôsobiť ho tak, aby sa prebrali všetky naplánované informácie.  



 

ÚVODNÉ AKTIVITY  

Aktivity na prelomenie ľadov a zahriatie 

Aj pre veľkých profesionálov môžu byť aktivity na prelomenie ľadov a zahriatie dobrou pomôckou. Ich použitie sa odporúča na začiatku dňa alebo po 

prestávke, keď často dochádza k poklesu energie u účastníkov. Uvádzame tu dva príklady. 

1. Hra na mená (na prelomenie ľadov) 

Pomôcky: žiadne 

Cieľ: Podnietiť ľudí k tomu, aby začali hovoriť a naučili sa navzájom svoje 

mená. 

Inštrukcie po jednotlivých krokoch: 

1. Požiadajte každého účastníka, aby povedal svoje meno a porozprával o 

ňom niečo. Dajte každému účastníkovi iba 1 minútu. 

2. Dobrovoľné: Poproste účastníkov, aby sa postavili a zoradili podľa 

abecedy na základe začiatočných písmen svojich mien bez toho, aby 

spolu hovorili. 

3. Požiadajte účastníkov, aby postupne povedali svoje mená a zistíte, či je 

potrebné urobiť zmeny v poradí akom stoja.  

4. Ak má niektorý účastník odvahu, môže povedať všetky mená 

v abecednom poradí. 

 

Ovocný šalát (zahrievacie cvičenie) 

Pomôcky: Papieriky s obrázkami piatich druhov ovocia. Musí ich byť dosť na 

to, aby mal každý účastník jedno „ovocie“. 

Cieľ: zahriať účastníkov a vymeniť miesta, na ktorých sedia. 

Inštrukcie po jednotlivých krokoch: 

5. Rozdajte účastníkom po jednom papieriku s ovocím.  

6. Požiadajte ich, aby si ich pozreli a zapamätali si pridelené „ovocie“.  

7. Vysvetlite, že keď budú počuť názov svojho ovocia, musia sa postaviť a 

vymeniť si stoličky s iným účastníkom, ktorý sa tiež postavil. Nesmú si 

opätovne sadnúť na svoju stoličku. 

8. Začnite prvým ovocím (napr. „jahody“). Uistite sa, že všetci, ktorí majú 

na papieriku napísané jahody, sa postavili a vymenili si stoličky s niekým 

iným. Pokračujte ďalším ovocím. Potom začnite druhy ovocia 

kombinovať (napr. „melóny a hrozno“). Účastníkom dovoľte aj behať, 

ale tak, aby to nebolo nebezpečné. Nakoniec zvolajte „ovocný šalát“, 

aby sa museli presunúť všetci. 



 

HLASY DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ 

Hlasy detí a mladých ľudí boli najdôležitejšie pri tvorbe týchto materiálov. S deťmi a mladými ľuďmi prebiehali konzultácie v každom kroku tvorby týchto 

materiálov, vrátane jeho pilotného testovania a finalizácie školiaceho balíka. Je dôležité, aby boli ich hlasy vypočuté školiteľmi aj účastníkmi kurzov, pretože sú 

to práve hlasy detí a mladých ľudí, ktoré zachytávajú dôvody pre vytvorenie tohto kurzu. Tieto hlasy tiež potvrdzujú dôvody, prečo školiteľ kurz realizuje a  

prečo je dôležité, aby si účastníci osvojili zručnosti a poznatky v ňom obsiahnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci skupinovej diskusie, Bulharsko 

 

 

 

 

 

 

 

             Účastníci skupinovej diskusie, Grécko 

„Oni jednoducho nevedia ako s nami komunikovať. Možno zabudli, čo je to byť mladým, takže akékoľvek 

orientačné body im môžu iba pomôcť.“  

„Som možno mladý, ale to neznamená, že nedokážem niektoré veci urobiť. Niekedy ma musia počúvať.“ 

 

 
„Najdôležitejšie je, aby profesionáli mali v sebe vnútorný pokoj. Ak vnútorný pokoj v sebe nemáte, 

nedokážete pomôcť deťom.“ 

„Deti, ktoré vyvádzajú sú deti, ktoré nik nevypočul a ktorým nik nepomohol.“ 

„Dieťa nie vždy vie, čo sa deje v jeho hlave. Dospelí by mu mali pomôcť tomu lepšie rozumieť.“ 

 



 

 

 

 

              Účastník skupinovej diskusie, Veľká Británia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hovorte so svojimi kolegami a podeľte sa o svoje skúsenosti; učte sa jeden od druhého.“  

 



 

ÚVODNÝ MODUL 

TRVANIE: 1 HODINA A 15 MINÚT 

CIELE:  

- zoznámiť účastníkov so školiteľom a účastníkov medzi sebou, 

- predstaviť kurzové materiály a zdroje dostupné na internete, 

- predstaviť program a ciele kurzu, 

- nastoliť pozitívnu pracovnú atmosféru, 

- stanoviť základné pravidlá učenia sa, 

- reflektovať na potreby v oblasti výuky,  

- uviesť a predstaviť diagram „Kruhy vplyvu“. 

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

1 HODINA  ÚM. 1: Predstavenie sa a základné 

pravidlá 

 pracovný zošit ÚM a ZM 

 slajdy ÚM č. 1 – 6 

 papier na tabuľu flip-chart a perá 

skupinové diskusie a prezentácia 

15 MINÚT ÚM. 2: Sebareflexia   pracovný zošit ÚM  

 slajdy ÚM č. 2, 7 – 8 
 flip-chart, príchytka alebo páska na 

upevnenie tabule 

individuálne cvičenia, skupinová práca a 

diskusia 



 

ÚM.1 PREDSTAVENIE SA A ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 

Cieľ: zoznámiť účastníkov so školiteľom a účastníkov medzi sebou, predstaviť materiály a priebeh kurzu, nastaviť základné pravidlá.  

Časový plán: 1 hodina 

Pomôcky: Pracovný zošit ÚM, slajdy ÚM č. 1 – 6, papier a perá na tabuľu flip-chart. 

Zoznamovanie sa môže byť časovo náročné, no je dôležitou súčasťou akéhokoľvek školiaceho programu, a to z 

viacerých dôvodov:  

- povzbudí účastníkov, aby sa nebáli rozprávať a zapájať sa hneď od začiatku seminára,  

- hneď na začiatku im dá „hlas“, 

- umožní im dozvedieť sa niečo o sebe navzájom,  

- môže predstavovať šancu na zvýšenie sebaistoty účastníkov, lebo im poskytne príležitosť povedať o sebe niečo 

dobré.  

 

Dôležité sú aj základné pravidlá, lebo nasadia tempo, v ktorom sa bude niesť celé školenie. 

Školitelia môžu úvodnú sekciou zorganizovať podľa seba, ale tiež môžu využiť aj nasledujúci jednoduchý model: 

 Požiadajte účastníkov, aby sa zaradom predstavili a vysvetlili svoju úlohu. Každý by mal tiež povedať jednu vec, 

ktorú sa chce na školení naučiť (školitelia môže uviesť príklad – „lepšie pochopiť, ako treba počas vypočúvania 

pracovať s deťmi v konflikte so zákonom“).  

 V záujme dôslednosti a vybudovania vzťahu medzi školiteľom a účastníkmi by sa mal predstaviť aj školiteľ.  

Na zoznámenie si vyhraďte 20-30 minút. 



 

Po ukončení zoznamovania sa predstavte a vysvetlite hlavný a čiastkové ciele kurzu, ktoré sú uvedené na slajde č. 

2. 

 Komentár k slajdu č.2: Vysvetlite účastníkom, že ide o trojdňový multidisciplinárny kurz založený na zručnostiach, 

ktorého cieľom je zlepšiť ich                vedomosti a schopnosť chrániť práva detí (resp. upresnite podľa dĺžky a typu 

školenia). Dosahuje to tromi kľúčovými spôsobmi: 

 zlepšovaním ich vedomostí a schopností v oblasti komunikácie s deťmi spôsobom, ktorých je vhodný z hľadiska 

veku a kontextu a v oblasti súdnictva zohľadňujúceho potreby detí, 

 vyučovaním spôsobov na vytváranie a zavádzanie komunikácie vedenej deťmi a 

 poskytovaním praktických nástrojov na získavanie názorov a pocitov detí, a tiež na zabezpečenie, že tieto budú 

vzaté do úvahy. 

Vysvetlite, že kurz sa orientuje na poskytovanie nástrojov a zručností účastníkom, aby mohli chrániť a podporovať práva 

detí a efektívne s nimi v praxi komunikovať. Zameriava sa na to prečo, kedy, kde a ako načúvať deťom a komunikovať s 

nimi spôsobom, ktorý je k nim priateľský, a čo robiť so získanými informáciami. Nadobúdanie týchto vedomostí 

podporuje znalostným učením v oblasti:  

 základných princípov medzinárodného ponímania práv detí, 

 základných posolstiev pri obhajovaní práv detí medzi profesionálmi a deťmi, 

 základných princípov vývinu a správania dieťaťa s prihliadnutím na to, ako môžu ovplyvniť komunikáciu a ako by 

mali profesionáli čo najefektívnejšie zareagovať na individuálne potreby. 

Toto školenie je založené na zručnostiach, a preto jeho cieľom nie je zachádzať do obšírnych teoretických alebo 

technických podrobností. V materiáloch pre účastníkov sa však aj napriek tomu nachádzajú ďalšie zdroje a odporúčaná 

literatúra, ktoré môžu podporiť ďalšie vzdelávanie. Je dôležité zdôrazniť tento fakt, aby účastníci mali realistické 

očakávania. 

Ciele kurzu

 Celkový cieľ

 zlepšiť vedomosti a kapacity profesionálov v oblasti ochrany práv detí v 

systéme sociálno-právnej ochrany, policajnom (záchyt) a súdnom systéme

 Čiastkové ciele

 zlepšovať vedomosti a kapacity v oblasti komunikácie s deťmi spôsobom, 

ktorý je vhodný z hľadiska veku a kontextu a v oblasti súdnictva 

zohľadňujúceho potreby detí ; 

 vzdelávať profesionálov v tom, ako vytvárať a zavádzať komunikáciu  s 

deťmi vychádzajúcu z individuálnych komunikačných potrieb dieťaťa;

 poskytnúť praktické nástroje na získavanie názorov a pocitov detí a na 

zabezpečenie toho, že budú vzaté do úvahy
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 Predstavte informácie o školiacich materiálov a o zdrojoch, ktoré sú uvedené na slajdoch č. 3 – 4. Komentár k 

slajdom: Vysvetlite účastníkom, že program trojdňového seminára sa skladá z viacerých modulov. 

o Modul č. 1: Úvod do medzinárodných práv dieťaťa;  

o Modul č. 2: Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie; 

o Modul č. 3: Komunikačné zručnosti (prečo, kedy, kde, čo a ako?); 

o Modul č. 4: Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. 

Vysvetlite účastníkom, že ku každému budú k dispozícii prezentácie vo formáte PowerPoint, diskusie, cvičenia a aktivity.   

 TIP K ŠKOLENIU: Pripomeňte účastníkom, že v pracovných zošitoch a na webovom portáli majú k dispozícii širokú 

ponuku zdrojov, ktoré môžu využívať počas školenia a aj po ňom. 
 

Začnite cvičenie o základných pravidlách a zapojte aj účastníkov, aby ste vytvorili čo najlepšie prostredie na získavanie 

vedomostí. Použitie pri tom slajd č. 5. 
 

Komentár k slajdu: Požiadajte účastníkov, aby poskytli svoje nápady na základné pravidlá kurzu. Stanoviť ako prvé 

základné pravidlo „zdvihnúť ruku pred rozprávaním“ môže byť užitočné.  

Ďalšie užitočné základné pravidlá, ktoré by sa mali spomenúť, dokonca aj keď ich účastníci nenavrhnú, sú: 

 rešpektovať názory iných, 

 prichádzať načas a postupovať podľa pokynov,  

 nevyrušovať (tzn. vypnúť mobily a počas výučby sa nerozprávať),  

Zhrnutie programu

 Úvodný modul

 Modul č. 1: Úvod do medzinárodných práv dieťaťa;

 Modul č. 2: Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie;

 Modul č. 3: Komunikačné zručnosti (prečo, kedy, kde, 

čo a ako?);

 Modul č. 4: Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 

potreby detí . 

 Záver a certifikáty.
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Pomôcky a zdroje

 Pracovný zošit účastníka (jeden na každý 

modul),

 Prezentácie vo formáte PowerPoint,

 Zdroje dostupné na internete,

 Každý účastník.
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Pomôcky a zdroje

 Pracovný zošit účastníka (jeden na každý 

modul),

 Prezentácie vo formáte PowerPoint,

 Zdroje dostupné na internete,

 Každý účastník.
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 byť ochotný a schopný klásť otázky (toto platí pre obe strany – školiteľ by mal byť pripravený 

odpovedať na otázky a účastníci by sa nemali báť ich klásť), 

 poskytnúť všetkým rovnakú príležitosť zapájať sa,  

 poskytovať úprimnú spätnú väzbu (z pohľadu školiteľa je nevyhnutné získať úprimnú spätnú väzbu od 

účastníkov, aby mohol v budúcnosti zdokonaliť materiály a ich výučbu),  

 mlčanlivosť (skupina sa možno bude chcieť dohodnúť, že informácie preberané na školení budú 

dôverné a nemajú sa šíriť mimo školenia – prípadne niečo podobné).  

  Základné pravidlá napíšte na papier tabule flip-chart a počas celého trvania kurzu ho umiestňujte na dobre 

viditeľné miesto. Na cvičenie o základných pravidlách si vyhraďte 30-40 min. 

  Požiadajte účastníkov, aby si pozreli diagram „Kruhy vplyvu“ vo svojich materiáloch. 

Odvolajte sa na slajd č. 6 a vysvetlite účastníkom, že diagram je užitočná pomôcka pri premýšľaní o nasledujúcich 

oblastiach: 

o oblasti, nad ktorými majú účastníci pri zavádzaní zmien priamu kontrolu, a tie, ktoré budú musieť prebrať s 

inými, 

o do ktorého kruhu vplyvu bude musieť účastník vstúpiť, keď chce presadiť zavedenie nejakej zmeny v praxi. 

 Komentár k slajdu: Vysvetlite účastníkom, že diagram „Kruhy vplyvu“ je pomôcka, prostredníctvom ktorej 

môžu premýšľať nad tým, ako dosiahnuť zmeny. Vysvetlite tiež, že počas školenia sa budú preberať a vymieňať 

overené postupy, ktoré ostatní potom môžu zaviesť do svojej práce. Tento postup nemusí byť súčasná norma 

alebo bežná prax v ich domovskej organizácií alebo v národnom kontexte. Preto sa diagram „Kruhy vplyvu“ bude 

využívať na pomoc pri rozmýšľaní o krokoch, ktoré môžu prijať, aby úspešne zaviedli túto zmenu.  

Kruhy vplyvu
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Pri plánovaní želanej zmeny je nevyhnutné zvážiť, kto má na ňu vplyv a je zodpovedný za danú oblasť. Práve tu do 

hry vstupuje diagram. Ukážte účastníkom, ako sa používa. Použite príklad, ktorý je relevantný pre ich povolanie, 

odvetvie alebo národný kontext. Napr. pri školení skupiny profesionálov v oblasti súdnictva vám dobre poslúži 

príklad overenej praxe v oblasti uľahčenia participácie detí počas vypočúvania. Účastníci by potom mohli 

premýšľať o tom, ktorý kruh alebo kruhy sa danej zmeny týkajú, napr.: 

o Kruh „JA“ (Môže účastník zaviesť zmenu bez toho, aby ju s kýmkoľvek konzultoval?). Toto by sa týkalo napr. 

situácií, ktoré si vyžadujú, aby účastník zmenil štýl jazyka alebo tón, ktorý osobne používa počas súdnych 

pojednávaní. 

o „Kolegovia“ (Ide o niečo, čo je nevyhnutné najprv odsúhlasiť s kolegami?).  

o „Organizácia/nadriadení“ (Ide o niečo vyplývajúce z kultúry danej organizácie alebo o niečo, čo musí schváliť 

nadriadený?). 

o „Odborný orgán“ (Vyplýva súčasná prax z požiadaviek odborných smerníc alebo nariadení? V akom rozsahu 

ich možno meniť?). Toto sa môže týkať napr. situácie, keď procedurálne usmernenia súdu vyžadujú, aby bola 

súdna sieň usporiadaná určitým spôsobom, ktorý nie je v súlade s dobrou praxou. 

o “Krajina/vláda” (Je súčasná prax stanovená vládou, legislatívou alebo iným kontrolným orgánom na národnej 

úrovni?) 

Ak účastníci zistia, kto má v oblasti danej zmeny vplyv alebo autoritu, môžu potom identifikovať kroky, ktoré musia 

vykonať, aby ju úspešne zaviedli, a tiež zistia, na koho sa treba obrátiť v oblasti podpory ( napr. kolegovia, nadriadení, 

odborný orgán alebo politici na miestnej úrovni). Tento nástroj má vložiť moc do rúk účastníkov, aby po identifikovaní 

osvedčených postupov nezistili, že sa v ich národnom kontexte nedajú aplikovať. 

Vysvetlite účastníkom, že k diagramu sa počas kurzu budete vracať. 



 

   

 

 

Hlasy mladých ľudí a detí 

Sme rôzni ľudia a preto aj komunikujeme rôznymi spôsobmi. 

Sme rovnocenní, ale nie sme rovnakí. 

Je dôležité podporiť mladých ľudí v tom, aby hovorili o svojich 

pocitoch a o tom čo chcú oni. 

Aký význam má niečo povedať, keď to potom k ničomu 

nevedie? 

 

 

 

We are all equal, but we are not all the same. 



 

ÚM. 2 SEBAREFLEXIA  

Cieľ: požiadať účastníkov, aby zvážili svoje individuálne odborné potreby, a diskutovať o tom, čo očakávajú od kurzu. 

Časový plán: 15 min. 

Pomôcky: Pracovný zošit ÚM (ktorého súčasťou sú: Čo som sa naučil/a hodnotiaci formulár a Úvodný hodnotiaci formulár), papier a perá na tabuľu flip-chart, 
príchytka alebo páska na upevnenie tabule, slajdy ÚM č. 2, 7 – 8. 

 Počas ďalšieho cvičenia budú musieť účastníci rozmýšľať o tom, prečo sa rozhodli zúčastniť na kurze, aké sú ich silné 

a slabé stránky v súvislosti s         kurzovými materiálmi a hlavne v súvislosti s komunikáciou s deťmi.  

Zobrazte slajd č. 7, ktorý vysvetľuje účel Úvodného hodnotiaceho formulára, a požiadajte účastníkov, aby ho 

vyplnili. Formulár je vytlačený osobitne    a školitelia ho musia pozbierať na konci tohto modulu.  

Zobrazte slajd č. 8, ktorý vysvetľuje účel formulára Čo som sa naučil/a. Požiadajte účastníkov, aby ho vyplnili 

(Úvodný modul pracovný zošit). 

Komentár k slajdu: Je dôležité, aby účastníci chápali, že z tohto formulára majú vyťažiť hlavne oni a že sa oň 

nemusia deliť so skupinou ani so školiteľmi. 

Na vyplnenie formulára si vyhraďte 10 minút.  

Pozbierajte vyplnené Úvodné hodnotiace formuláre. 

Požiadajte účastníkov, aby popremýšľali o svojich cieľoch počas tejto sekcie školenia a povzbuďte ich k diskusii o 

celkových cieľoch školenia. Školitelia sa možno budú chcieť vrátiť k slajdu č. 2 („Ciele“), aby zjednodušili diskusiu. 

Úvodný hodnotiaci formulár

 Vám aj školiteľom pomôže určiť úroveň 

vašich zručností a sebaistoty pred začiatkom 

školenia.

 Bude sa porovnávať so Záverečným 

hodnotiacim formulárom, čo pomôže 

reflektovať výsledky vzdelávania A umožní 

školiteľom vyhodnotiť prínos školenia.
7

Čo som sa naučil/a

 Vyplňte formulár „Čo som sa naučil/a“, ktorý sa nachádza v 

pracovnom zošite úvodného modulu.

 Účel formulára:

 reflektovať na súčasnú úroveň zručností a sebaistoty,

 uvažovať o osobnostných kvalitách a silných stránkach,

 vytvoriť základy procesu vzdelávania počas kurzu.
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Komentár k slajdu: Opýtajte sa účastníkov, či nemajú nejaké otázky alebo pripomienky a či je ešte niečo, 

čomu by sa chceli venovať, ale zatiaľ sa to nenachádza v programe ani v cieľoch. Tu je dôležitá hlavne diskusia, 

lebo nastaví a nasmeruje očakávania, a tiež zabezpečí, že školiteľ bude vedieť upraviť kurz podľa potrieb 

účastníkov.  

Na túto časť si vyhraďte 5 minút. 

Toto je koniec úvodného modulu. Poďakujte účastníkom za aktívnu účasť a prejdite na ďalší modul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODUL Č. 1: ÚVOD DO MEDZINÁRODNÝCH PRÁV DIEŤAŤA 

TRVANIE: 3 hodiny  

CIELE:  

- zvýšiť povedomie o právach detí a o ich dôležitosti,  

- zlepšiť pochopenie základných princípov práv detí, a to hlavne princípov najlepšieho záujmu, 

detskej účasti a nediskriminácie, 

- podnietiť účastníkov, aby s materiálmi v súvislosti s právami detí pracovali aktívne a aby 

prevzali úlohu nositeľa povinnosti podporiť deti v úlohe držiteľa práv.  

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

20 MIN 1.1: Práva dieťa – medzinárodný 

a regionálny kontext 

 Pracovný zošit M1 

 slajdy M1 č. 1 – 10 

prezentácia 

1 HODINA 

10 MINÚT 

1.2: Základné princípy  

(podkapitoly A – D) 

 

 Pracovný zošit M1 

 slajdy M1 č. 11 – 
37 

 papier a perá na 
tabuľu flip-chart 

prezentácia, 
diskusia a 
cvičenia 

1 HODINA 

30 MINÚT 

1.3: Práva dieťaťa v národnom 

kontexte 

 Pracovný zošit M1 

 slajd M1 č. 38 

 papier a perá na 

tabuľu flip-chart 

cvičenia a 

skupinová 

prezentácia 

1 HODINA 1.4: Nepovinné cvičenie – Práva 

dieťaťa v profesionálnom 

kontexte 

 Pracovný zošit M1 

 papier a perá na 

tabuľu flip-chart 

cvičenie 

 



 

1.1 PRÁVA DIEŤA – MEDZINÁRODNÝ A REGIONÁLNY KONTEXT 

Cieľ: poskytnúť úvodné informácie o právach detí v medzinárodnom kontexte a v kontexte Európskej únie. 

Časový plán: 20 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M1, slajdy M1 č. 1 – 10 

Prezentujte slajdy 1 – 10, ktoré sa venujú základom Dohovoru o právach dieťaťa (DPD), iným nástrojom v oblasti 

ľudských práv a nástrojom v kontexte Európskej únie a Rady Európy. 

Aktivita by mala trvať asi 20 minút. 

 Komentár k slajdu č. 2: V prvom rade je dôležité rozumieť, čo sa myslí termínom „dieťa“. Definícia dieťaťa podľa 

medzinárodných úprav je: „za dieťa sa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak nie je dospelosť dosiahnutá 

skôr“. 

 Dodatočné poznámky: Účastníci možno budú chcieť vedieť viac o tom, čo znamená fráza „ak nie je dospelosť 

dosiahnutá skôr“. Vysvetlite im, že v niektorých krajinách dieťa podľa zákona dosahuje dospelosť (čiže prestáva byť 

neplnoletým) skôr ako vo veku 18 rokov. V takom prípade je nevyhnutné jednoznačné ustanovenie v predmetnom zákone, 

že dieťa dosiahne dospelosť skôr, ako dovŕši 18 rokov. Dokonca aj v takom prípade by dieťa aj naďalej malo byť chránené 

ustanoveniami Dohovoru o právach dieťaťa.  

Tiež je dôležité poznamenať, že s dosiahnutím dospelosti sa zvyčajne nespájajú oblasti ako vek pohlavnej dospelosti 

(minimálny vek na dobrovoľný pohlavný styk), vek, kedy si dieťa môže dať urobiť tetovanie, kedy môže piť alebo fajčiť (iba 

ak zákony na národnej úrovni explicitne stanovujú toto prepojenie). Účastníci možno budú chcieť podrobnejšie diskutovať 

o vekovej hranici, po dosiahnutí ktorej sa deti môžu zapájať do rôznych aktivít. Ide o veľmi zaujímavú tému, je však 

dôležité zdôrazniť, že dokonca aj keď sa dieťa začne zapájať do aktivít ako fajčenie alebo pohlavný styk, neznamená to, že 

Čo je dieťa?

Za dieťa sa považuje každá ľudská 

bytosť mladšia než 18 rokov, ak nie je 

dospelosť dosiahnutá skôr.

Dohovor OSN o právach dieťaťa, čl. 1
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sa preto stáva dospelým (dosahuje dospelosť). Dieťa mladšie ako 18 rokov by v každom prípade malo mať všetky práva 

vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. 

 

 

 

 KOMENTÁR k slajdu č. 3: Tento slajd definuje termín „práva“. Práva sú všetky slobody alebo normy, na ktoré majú 

deti nárok. 

 

 Dodatočné poznámky: Mnohí účastníci budú s týmito informáciami oboznámení a budú ich vedieť aj prezentovať. 

Tomuto slajdu sa však aj tak treba venovať, lebo položí pevné základy pre celý zvyšok modulu. V niektorých krajinách 

pretrváva vnímanie určitého prepojenia medzi „právami a povinnosťami“. Pre školiteľov je dôležité účastníkom 

pripomenúť, že toto prepojenie nie je správne – deti si práva „nezasluhujú“, ale na ne majú inherentný nárok.  

 

 KOMENTÁR k slajdom č. 4 – 5: V oblasti práv detí sú deti držiteľmi práv a štát je nositeľom povinnosti (tzn. Nesie 

povinnosť rešpektovať, chrániť a napĺňať práva detí). Rodičia, rodiny a primárni opatrovníci zohrávajú hlavnú úlohu a štát 

by im mal umožniť a uľahčiť pomáhať dieťaťu užívať svoje práva. 

 

 KOMENTÁR k slajdu č. 6: Medzinárodné práva detí sa dajú nájsť aj v univerzálnych nástrojoch, ako napr. tzv. 

Medzinárodná listina práv (Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948; Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1976; Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý 

vstúpil do platnosti v roku 1976, a niekoľko ďalších nástrojov, napr. Dohovor proti mučeniu).  

 

Deti sú oprávnené na všetky práva rovnako ako dospelí (samozrejme existujú aj určité výnimky, napr. v oblasti práva voliť, 

pohlavnej aktivity a pod.), majú však aj dodatočnú ochranu vo forme nástrojov, ktoré upravujú špecifické práva detí, ako 

napr. Dohovor OSN o právach dieťaťa. Je najširšie ratifikovaným dohovorom o ľudských právach (ratifikovali ho všetky 

štáty Európskej únie) a pokrýva škálu občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv. Výbor OSN pre 

Čo sú práva detí?

 Sú to všetky slobody, normy alebo 

nároky, na ktoré majú deti automatický 

nárok.

 Deti sú držitelia práv.

 Štáty sú nositeľmi povinnosti.
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Deti ako držitelia práv

Dieťa

= držiteľ 
práv

Štát

= nositeľ 
povinnosti

4

Aká je úloha rodičov, opatrovateľov a 
opatrovníkov? 

Parents, 
carers or 
guardians 

Dieťa

= držiteľ 
práv

Štát

= nositeľ 
povinnosti

Poskytuje 
podporu

Poskytuje 
podporu

5

Rodičia, 

opatrovatelia 

a opatrovníci

Úvod do medzinárodných práv detí

 Všeobecné: Medzinárodný pakt o ľudských právach

 Špecifické: Dohovor OSN o právach dieťaťa

 široký rozsah práv,

 najširšie ratifikovaný dohovor o ľudských právach,

 jeho implementáciu monitoruje a riadi Výbor OSN pre 

práva dieťaťa,

 všimnite si aj tri opčné protokoly, ktoré ho dopĺňajú.
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práva dieťaťa je orgán zložený z odborníkov, ktorý bol založený na základe Dohovoru. Jeho práca sa týka monitorovania 

zavádzania Dohovoru, a takisto poskytovania poradenstva (napr. vo forme tzv. Všeobecných komentárov – „General 

Comments“) pri jeho interpretácii a implementácii. Dopĺňajú ho tri Opčné protokoly – „Optional Protocols“, ktoré sa 

zaoberajú deťmi v ozbrojených konfliktoch, predajom detí, detskou prostitúciou a pornografiou a procedúrami oznámení. 

 

Dodatočné poznámky: Tento slajd je zvlášť nápomocný, pretože práva detí umiestňuje do širšieho rámca 

všeobecných ľudských práv. Tu je užitočné účastníkom pripomenúť, že existuje široký rámec medzinárodných ľudských 

práv a že práva detí doň spadajú, no na druhej strane majú deti nárok aj na dodatočnú ochranu. Dôležité je tiež 

poznamenať, že keď štáty pristanú na nasledovanie týchto „nástrojov“, znamená to, že súhlasia s rešpektovaním, 

ochranou a napĺňaním v nich uvedených práv. Toto sa týka dohôd a dohovorov, ale iné dokumenty, ako napr. smernice, 

pravidlá alebo usmernenia sa považujú za nezáväzné právo (tzv. soft-law) a slúžia len na usmerňovanie implementácie 

ľudských práv. 

 

Niektorí účastníci možno budú chcieť diskutovať o význame termínu nezáväzné právo, „soft law“. Dá sa postaviť do 

opozície s termínom „hard law“, teda záväzné právo, ktoré označuje všetky nástroje alebo dohody so záväzným 

charakterom, vrátane zmlúv, zvykového práva a medzinárodných dohôd. Z právne nezáväzných nástrojov, pokiaľ nie sú 

súčasťou domácich právnych úprav, nevyplývajú také právne záväzky. Často sú však vytvárané práve preto, aby usmernili 

implementáciu zmlúv. Niekedy, napríklad aj v prípade právne nezáväzných nástrojov týkajúcich sa detí v zariadeniach na 

zaistenie, sú tieto nástroje vnímané ako nasmerovanie k plneniu právnych záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv.  

 

 KOMENTÁR k slajdu č. 7: Okrem medzinárodných nástrojov existujú aj regionálne, ktoré sa týkajú ľudských práv vo 

všeobecnosti, a takisto práv detí. Tento slajd ich účastníkom vymenúva. Môžete pridať aj informáciu o tom, že 

Usmerneniam Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí sa budete venovať v module 4 tohto školenia. 

 

 KOMENTÁR k slajdom č. 8 – 9: Nasledujúce slajdy prezentácie sa sústredia na rôzne spôsoby rozmýšľania o právach 

obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa. Pomôžu vám ho pochopiť a implementovať. 

Úvod do medzinárodných práv detí

 Všeobecné:

 Európsky dohovor o ľudských právach,

 Charta základných práv Európskej únie.

 Špecifické: 

 Čl. 24 Charty základných práv Európskej únie,

 Usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (2007),

 Usmernenie Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom 

potreby detí (2010).
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o Prvým spôsobom je uvažovať nad princípom „3 P“ (slajd č. 8). 3 P (z angl. jazyka) sú protection (ochrana), provision 

(zabezpečenie) a participation (účasť, participácia). Vnímať práva týmto spôsobom môže odborníkom pomôcť 

pochopiť, aké záväzky majú vlády (a štátne subjekty) v oblasti plnenia požiadaviek vyplývajúcich z Dohovoru o 

právach dieťaťa. Pomôcť môže napríklad aj chápať, že štáty musia chrániť (protect) deti pred poškodením, 

zabezpečiť (provide) im napríklad zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a adekvátnu životnú úroveň a zaistiť, že sa budú 

môcť zmysluplne zúčastňovať (participate) všetkých vecí, ktoré ich ovplyvňujú. 

 

o Druhým spôsobom je zvážiť základné princípy Dohovoru o právach dieťaťa. Tieto boli formálne prijaté Výborom OSN 

pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje implementáciu Dohovoru v medzinárodnom kontexte. (Slajd č. 9). 

 

o Základné princípy Dohovoru sú: 
o právo na nediskrimináciu, 

o že prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí musí byť záujem dieťaťa, 

o právo na život, prežitie a rozvoj, 

o právo slobodne sa vyjadrovať a byť vypočuté vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú.  

 

Tieto sa považujú za základy realizácie všetkých ostatných práv. Ďalšie cvičenie tohto modulu sa zameriava na základné 

princípy. Účastníci počas neho budú mať príležitosť podrobne preskúmať význam jednotlivých ustanovení. 

 

 KOMENTÁR k slajdu č. 10: Diagram uvedený na slajde č. 10 zobrazuje škálu práv pokrytých Dohovorom o právach 

dieťaťa. Cieľom je poskytnúť účastníkom predstavu o šírke pokrytej Dohovorom. 

 Na konci tejto prezentácie môže byť užitočné povedať účastníkom o ďalších odporúčaných zdrojoch na čítanie a 

vyhradiť nejaký čas na otázky a pripomienky.  

Základné princípy Dohovoru o 
právach dieťaťa

 Právo na nediskrimináciu (Čl. 2),

 Právo na to, že prvoradým hľadiskom pri

akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí musí byť

záujem dieťaťa (Čl. 3.1),

 Právo na život, prežitie a rozvoj (Čl. 6),

 Právo byť počúvané a vypočuté (Čl. 12).

9

Základné princípy Dohovoru o 
právach dieťaťa

 Právo na nediskrimináciu (Čl. 2),

 Právo na to, že prvoradým hľadiskom pri

akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí musí byť

záujem dieťaťa (Čl. 3.1),

 Právo na život, prežitie a rozvoj (Čl. 6),

 Právo byť počúvané a vypočuté (Čl. 12).

9



 

M1.2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA  

Cieľ: predstaviť základné princípy Dohovoru o právach dieťaťa. 

Časový plán: 5 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M1, slajd M1 č. 11 

Vysvetlite, že cieľom tohto modelu je predstaviť každý zo štyroch základných princípov Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré sa spomínali v predchádzajúcej 

aktivite. Možno sa budete chcieť vrátiť k slajdu č. 9 a pripomenúť si ich. Vysvetlite, že sú známe ako základné princípy, lebo vytvárajú základy realizácie 

všetkých ostatných práv. 

Odprezentujte slajd č. 11.  

 Komentár k slajdu č. 11: Vysvetlite nasledujúce prepojenia medzi základnými princípmi a miestom, kde sa o nich 

bude hovoriť počas školenia.  

-  Diskriminácia  aktivita 1.2 A zahŕňa podrobnú prezentáciu a cvičenia týkajúce sa nediskriminácie. 

- Najlepšie záujmy dieťaťa  aktivita 1.2 B zahŕňa podrobné vysvetlenie významu slovného spojenia „najlepšie 

záujmy dieťaťa“a takisto príklady, ako tento princíp zaviesť do praxe.  

- Život, prežitie a rozvoj  modul č. 2 sa zameriava na vývin dieťaťa v kontexte správania a komunikácie. Aj 

aktivita 1.2 C obsahuje list s praktickými informáciami a sumarizáciu informácií o tomto práve. 

- Právo na vypočutie a účasť  modul č. 3 obsahuje súbor cvičení, ktoré sa týkajú práva dieťaťa na vypočutie a 

účasť, vrátane cvičení, ktoré pomôžu rozvíjať techniky na podporu komunikácie s deťmi. Modul č. 4 sa zameriava 

na Usmernenia Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, ktoré podporuje právo dieťaťa na 

vypočutie a účasť. Aj aktivita 1.2 D obsahuje list s praktickými informáciami a sumarizáciu informácií o tomto 

práve. 

Základné princípy: zhrnutie

 Nediskriminácia  aktivita 1.2 A

 Najlepšie záujmy dieťaťa  aktivita 1.2 B

 Život, prežitie a rozvoj modul č. 2 a aktivita 1.2 C

 Právo na vypočutie a účasť modul č. 3 a modul č. 4. 

Aktivita 1.2 D tiež obsahuje list s praktickými

informáciami a sumarizáciu informácií o tomto práve.
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1.2A: NEDISKRIMINÁCIA 

Cieľ: zdôrazniť kľúčové oblasti a stanoviť normy v oblasti práv súvisiacich s diskrimináciou. 

Časový plán: 25 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M1, prezentácia vo formáte PowerPoint M1, slajdy M1 č. 12 – 23, lepiace papieriky, papier a perá na tabuľu flip-chart 

 Odvolajte sa na slajd č. 12 a vysvetlite účastníkom, že skupina začne touto časťou a pomocou cvičenia sa zamyslí 

nad rovnosťou a diskrimináciou.1  

 Komentár k slajdu č. 12: Na úvod venujte 1 – 2 minúty rozbehnutiu konverzácie a spýtajte sa účastníkov, či 

niekedy v živote zažila alebo videli diskrimináciu. Toto by malo uviesť diskusiu o pojmoch predsudok a stereotyp. 

Spomínané príklady si poznačte na tabuľu, možno sa k nim neskôr budete chcieť vrátiť. 

 
V nasledujúcom cvičení účastníci 
prevezmú na seba rolu detí, ktoré môžu 
byť vystavené diskriminácii. Tento 
moment môže potenciálne rozrušiť 
niektorých účastníkov a vyžaduje citlivý 
a profesionálny prístup.    

  

 Požiadajte účastníkov, aby sa postavili do jedného radu chrbtom k stene. Vysvetlite, že každý účastník dostane 

„rolu“. Rozdajte im lepiace papieriky (alebo iné papieriky) s napísanými rolami. Školitelia by mali roly a situácie 

prispôsobiť skupine. Každý účastník by mal dostať papierik s rolou.  

Na túto aktivitu si nechajte čas asi 10 min. 

                                                             
1Pri tvorbe cvičenia sa použil tento materiál:http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf 

Základné princípy: zhrnutie

 Nediskriminácia  aktivita 1.2 A
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11

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf


 

Niekoľko príkladov: 

Máš 8 rokov. S bratom bývate v peknom dome s veľkou záhradou a bazénom. Tvoj otec pracuje ako 

primátor mesta, v ktorom žijete. Tvoja mama sa stará o domácnosť a rodinu.  

Narodil si sa v tomto meste, ale tvoji rodičia sa sem prisťahovali z Afriky. Majú obchod s potravinami 

a ty so sestrou bývate v izbách nad ním. Váš otec je vo väzení, takže aj so sestrou musíte po škole 

pomáhať v obchode. Máš 11. 

Máš 12 rokov. Od narodenia žiješ v sirotinci. Svojich rodičov nepoznáš. 

Si osemročné dievča rómskeho pôvodu. Bývaš v segregovanej časti mesta, kde žijú iba Rómovia. Máš 

veľký talent na matematiku, ale musíš veľa pomáhať mame okolo domu. Máš 6 súrodencov. 

Si osemročný chlapec so sluchovým postihnutím. So svojou mamou bývaš na sídlisku.  

Si sedemročné dievča, ktoré býva so svojou mamou. Tvoja mama opustila tvojho otca, lebo sa k vám 

správal veľmi násilne. 

Prečítajte nahlas nasledujúce situácie a požiadajte účastníkov, aby pri každej, ktorá platí pre ich rolu, vystúpili z radu o jeden krok. Ak sa ich netýka, ostávajú 

stáť na svojom mieste. 

Školitelia môžu k nasledujúcim príkladom pridávať aj ďalšie:  

1. Chodíš do dobrej školy. 

2. Nemusíš sa obávať, že ťa zastavia policajti a budú si pýtať občiansky preukaz. 

3. Po škole môžeš chodiť na hodiny tanca. 

4. Žiješ s rodičmi, ktorí ťa milujú a chcú pre teba len to najlepšie. 

5. Nikto sa nevysmieva tvojmu postihnutiu. 



 

6. Nikdy si nepocítil diskrimináciu. 

7. S rodinou chodievate každý rok na dovolenku. 

 Venujte chvíľu vyhodnoteniu a rozboru cvičenia. Čo sa počas neho odohralo? Bolo pre 

účastníkov ťažké zahrať svoju úlohu? Ako sa pri tom cítili? Vedia svoj zážitok prepojiť s niekým, koho 

osobne poznajú, alebo s nejakým zážitkom, ktorý prežili? Ako sa účastníci cítili, keď mohli urobiť 

„krok dopredu“ a keď museli ostať stáť? Mali pocit, že je to nespravodlivé? Odhalilo cvičenie niečo 

o rovnosti? 

 TIP K ŠKOLENIU: Účastníci musia byť počas tohto cvičenia v praxi veľmi citliví a venovať 

zvláštnu pozornosť deťom, ktoré ani po skončení hry svoju rolu neopustia. V takom prípade by sa s 

daným dieťaťom mali snažiť rozprávať individuálne.  

Odprezentujte slajdy č. 13 – 23, ktoré obsahujú nejaké definície a príklady diskriminácie. 

Vyhraďte si 10-15 min na túto aktivitu.  

 Komentár k slajdu č. 13: Vysvetlite, že nediskriminácia je základným princípom 

medzinárodného aj regionálneho práva a úzko súvisí s konceptom ľudskej dôstojnosti. Dodajte, že pri 

práci s deťmi je veľmi dôležité ju vziať do úvahy, a to nielen preto, že deti v boji proti diskriminácii 

nemajú rovnaké možnosti ako dospelí.  

 

Princíp nediskriminácie

 Základný princíp medzinárodného aj regionálneho práva,

 úzko súvisí s konceptom ľudskej dôstojnosti,

 obzvlášť dôležitá pri práci s deťmi,

 diskriminácia môže byť podmienená aj naraz viacerým  

dôvodmi,

 k diskriminácii môže dochádzať dokonca aj bez zámeru

diskriminovať alebo bez uvedomovania si diskriminácie
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 Požiadajte skupinu, aby uviedla príklady detí, ktoré môžu byt zvlášť ohrozené diskrimináciou. 

Tam môžu patriť aj:  

- detí migrantov, - deti z etnických alebo 

národných menšín, 

- deti s postihnutím,  

- deti utečencov alebo 

žiadateľov o azyl, 

- deti z menšinových 

náboženstiev,  

- deti bez sprievodu, 

- deti bez domova alebo deti 

z ulice, 

- deti z chudobných rodín, - deti z menšiny LGBTI 

ľudí, 

- deti v domovoch alebo 

iných ústavoch. 

  

 Dodajte, že je možné byť obeťou diskriminácie aj z viacerých dôvodov naraz (tzv. „viacnásobná 

diskriminácia“) alebo z dôvodu viacerých vlastností, ktoré tvoria identitu osoby (tzv. „prierezová 

diskriminácia“). Príkladom viacnásobnej diskriminácie je invalidné dievča, ktorému zakázali vstup na 

hodinu šachu, lebo je dievča (diskriminácia na základe rodu) a navyše nemôže vojsť do budovy školy, 

keďže táto nemá bezbariérový prístup (diskriminácia na základe hendikepu). Príkladom prierezovej 

diskriminácie je rómska žena, ktorá musí podstúpiť nútenú sterilizáciu len preto, lebo je rómska žena 



 

(tzn. na základe etnického pôvodu a zároveň rodu).  

Zdôraznite, že človek, ktorý spácha diskrimináciu, nemusí byť rasista, sexista ani homofób. K 

diskriminácii môže dochádzať dokonca aj bez zámeru diskriminovať alebo bez uvedomovania si 

diskriminácie. 

 Komentár k slajdom č. 14 – 15: Vysvetlite účastníkom, že princíp nediskriminácie je zakotvený 

vo viacerých národných a regionálnych zmluvách a deklaráciách. Kľúčové príklady sú vymenované v 

prezentácii a vysvetlené v príručkách pre účastníkov. Cieľom tohto modulu nie je rozoberať 

jednotlivé ustanovenia do podrobností (účastníci si ich pokojne môžu podrobne preštudovať počas 

samostatného štúdia), ale skôr vysvetliť základné fakty o princípe nediskriminácie, aby účastníci 

vedeli rozoznať rôzne formy diskriminácie a prijať opatrenia, aby jej zabránili, alebo správne 

zareagovali pri svojej práci s deťmi.  

Vysvetlite, že na nasledujúcich slajdoch sa budete venovať niektorým vybraným kľúčovým 

koncepciám a typom diskriminácie.  

 

 

 

 

 Komentár k slajdu č. 16: Tento slajd uvádza koncept priamej diskriminácie. Priama 

diskriminácia nastáva, keď s nejakou osobou alebo skupinou z dôvodu „chránenej charakteristiky“ 

zaobchádzajú horšie ako s ostatnými (pripomeňte účastníkom, že dôvody sa môžu týkať veku, 

Princíp nediskriminácie

 Základný princíp medzinárodného aj regionálneho práva,

 úzko súvisí s konceptom ľudskej dôstojnosti,

 obzvlášť dôležitá pri práci s deťmi,

 diskriminácia môže byť podmienená aj naraz viacerým  

dôvodmi,

 k diskriminácii môže dochádzať dokonca aj bez zámeru

diskriminovať alebo bez uvedomovania si diskriminácie

13

Právny rámec – regionálne nástroje

 Európsky dohovor o ľudských právach (čl. 14, protokol 

12);

 Charta základných práv Európskej únie (čl. 21);

 Smernica EÚ o rasovej rovnosti (2000/43/ES):

 v súčasnosti sa týka iba rasy/etnického pôvodu.

15

Zakázané konanie: priama diskriminácia

nastáva, keď s sa s osobou alebo skupinou

z dôvodu „chránenej charakteristiky“ 

zaobchádza horšie ako s ostatnými

(dôvody sa môžu týkať veku, národnosti, 

etnického pôvodu, náboženstva, sexuálnej

orientácie a pod.).
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národnosti, etnického pôvodu, náboženstva, sexuálnej orientácie a pod.). Medzinárodné právo v 

oblasti ľudských práv ju zakazuje. Stručne sa vráťte k príkladom diskriminácie, ktoré účastníci uviedli 

na začiatku modulu, a požiadajte ich, aby určili, ktoré z nich zahŕňajú priamu diskrimináciu.  

 

 Komentár k slajdu č. 17: Vysvetlite význam nepriamej diskriminácie podľa definície uvedenej 

na slajde. Pred zobrazením ďalšieho slajdu sa stručne vráťte k príkladom diskriminácie, ktoré 

účastníci uviedli na začiatku modulu, a požiadajte ich, aby určili, ktoré z nich zahŕňajú nepriamu 

diskrimináciu.  

 Komentár k slajdu č. 18: Vysvetlite príbuzný koncept obťažovania podľa definície uvedenej na 

slajde. Zvážte či je vhodné spýtať sa účastníkov, či niekedy v minulosti vnímali obťažovanie ako 

formu diskriminácie. Opýtajte sa ich, či sa niektoré z príkladov, ktoré uviedli na začiatku modulu, 

týkali aj obťažovania. 

 Komentár k slajdu č. 19: Vysvetlite príbuzný koncept viktimizácie podľa definície uvedenej na 

slajde. Opýtajte sa účastníkov, či sa niektoré z príkladov, ktoré uviedli na začiatku modulu, týkali aj 

viktimizácie.  

 

 

Zakázané konanie: nepriama diskriminácia

nastáva, keď sa zákon, politika alebo 

zaužívaná prax týka každého, ale dostáva 

jednotlivca alebo skupinu s chránenou 

charakteristikou / -ami do znevýhodného

postavenia.
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Zakázané konanie: obťažovanie

nastáva pri nechcenom správaní týkajúcom sa 

chránenej charakteristiky (napr. pohlavia) s 

cieľom alebo účinkom narušenia dôstojnosti 

osoby a vytvorenia zastrašujúceho, 

nepriateľského, degradujúceho, ponižujúceho 

alebo útočného prostredia. 
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Zakázané konanie: priama viktimizácia

nastáva, keď osoba trpí nepriaznivým 

zaobchádzaním z dôvodu sťažovania sa na 

diskrimináciu alebo z dôvodu pomoci 

niekomu, kto sa stal obeťou diskriminácie. 
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 Komentár k slajdom č. 20 – 23: Tieto slajdy obsahujú informácie o odôvodňovaní, riešeniach a 

postihoch a uvádzajú sa len z informatívnych dôvodov. Školitelia ich môžu vynechať, ak sa im ich 

použitie v danej skupine zdá nevhodné, príliš technické alebo podrobné.  

 Vysvetlite účastníkom, že teraz dostanú príležitosť zúčastniť sa krátkeho cvičenia na základe 

terminológie, ktorú sa práve naučili. Na túto aktivitu si nechajte čas 10-15 minút. 

Upriamte pozornosť na zoznam faktov v pracovnom zošite účastníka. Požiadajte ich, aby sa rozdelili 

do dvojíc alebo skupín (na základe toho, čo v danej skupine doteraz dobre fungovalo), diskutovali o 

zhrnutiach prípadových štúdií a identifikovali (i) typ diskriminácie, ktorý najlepšie vystihuje scenár a 

(ii) chránené charakteristiky pri jednotlivých prípadoch. Ak nemáte dosť času, môžete vybrať 

niekoľko prípadových štúdií a diskutovať o nich v skupine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospravedlnenie

 Priama diskriminácia: neexistuje žiadne 

ospravedlnenie diskriminácie na rasovom alebo 

etnickom základe – v každom prípade je nesprávna.

 Priama (okrem diskriminácie na rasovom alebo 

etnickom základe)/nepriama diskriminácia: môže byť 

oprávnená, ak sa dá dokázať, že odlišné 

zaobchádzanie má legitímny cieľ a že spôsoby 

dosahovania tohto cieľa sú primerané. 

20

Aké sú primerané spôsoby 
dosahovania legitímneho cieľa?

 Legitímny cieľ: kritérium alebo prax musí byť v 

súlade so zákonom a musí predstavovať 

skutočný a relevantný cieľ.

 Primerané: znamená „vhodné a nevyhnutné”;

 napríklad: náboženské vzdelávanie, dievčenské 

alebo chlapčenské školy.

21

Riešenia

 Pristúpenie k súdnym, správnym a 

zmierovacím postupom alebo konaniam.

 Zmierovacie konanie: nenahrádza súdne, ale je 

dodatočnou možnosťou na nápravu. 

 Súdne konanie môže byť občianske a trestné. 

22

Postihy

Musia byť:

 efektívne,

 primerané,

 varovné.

Môžu obsahovať aj vyplatenie kompenzácie 

obeti.

23



 

 

 

 

 

 

 

Zhrnutia prípadových štúdií:  

1. Fakty: Súd nemá bezbariérový prístup pre vozíčkarov. 

Kľúčové problémy: nepriama diskriminácia, postihnutie 

2. Fakty: Rómske deti v štátnej opatere sú z dôvodu údajného „zlého správania a nevzdelanosti“ udávaného opatrovníkmi často umiestňované do 

rôznych inštitúcií, zatiaľ čo deti iného ako rómskeho pôvodu sú umiestňované do pestúnskej starostlivosti. 

Kľúčové problémy: priama diskriminácia, etnická príslušnosť 

3. Fakty: Dievčatá v imigračnom centre sú vystavované nepretržitým sexistickým poznámkam jedného zo strážnikov. 

Kľúčové problémy: obťažovanie, rod 

4. Fakty: Všetky deti vrátane detí židovského pôvodu dostávajú v rezidenčnom centre bravčové mäso. 

Kľúčové problémy: nepriama diskriminácia, náboženstvo 

5. Fakty: Deti so sluchovým postihnutím nemôžu podať svedeckú výpoveď, pretože na miestnom súde nie je prítomný tlmočník znakového jazyka 

Kľúčové problémy: nepriama diskriminácia, postihnutie 

6. Fakty: Riaditeľ zariadenia na zaistenie vydá pokyn, že zamestnanci musia odmietnuť vstup moslimských rodičov do inštitúcie z bezpečnostných 

dôvodov. 

Kľúčové problémy: priama diskriminácia, náboženstvo, pokyn na diskrimináciu 

7. Fakty: Obeť údajného sexuálneho zneužitia šesť hodín držia v cele s putami na rukách, a až potom ju vypočujú. 

Kľúčové problémy: priama diskriminácia, rod 

8. Fakty: Dieťa, ktoré má problém so zákonom, nie je oprávnené na tzv. odklon (diversion) od trestného konania, lebo jeho rodina si nemôže dovoliť 

zaplatiť kompenzáciu obeti.  

Kľúčové problémy: nepriama diskriminácia, finančné pomery 



 

 

 



 

1.2B: NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA 

Cieľ: začať diskusiu týkajúcu sa princípu „najlepších záujmov dieťaťa“ a jeho aplikovania v praxi. 

Časový plán: 20 minút  

Pomôcky: Pracovný zošit M1, slajdy M1 č. 24 – 29 prezentácie vo formáte PowerPoint 

Ukážte účastníkom slajdy č. 24 – 28, ktoré obsahujú informácie o najlepších záujmoch dieťaťa, vrátane 

medzinárodného právneho rámca a informácií o tom, čo tento princíp znamená, a takisto príklady z praxe. 

Odporúčajú sa pravidelné pauzy, aby sa zabezpečilo, že účastníci stíhajú sledovať materiály.  

 Komentár k slajdu č. 24: Zdôraznite, že čl. 3.1 Dohovoru o právach dieťaťa OSN zakladá princíp „najlepších 

záujmov“, a dodajte, že Všeobecný komentár č. 14 Výboru OSN pre práva dieťaťa poskytuje ďalšie odporúčania v 

oblasti interpretácie tohto ustanovenia. Vysvetlite, že v nasledujúcich slajdoch sa budete venovať jednotlivým 

súčastiam tohto ustanovenia. 

 Komentár k slajdom č. 25 – 28: Po prezentácii slajdov vysvetlite, že tento článok je nesmierne dôležitý, a to 

hlavne v komunikácii s deťmi, lebo pomáha chrániť a podporovať všetky ostatné práva, na ktoré majú deti nárok. 

Je tiež dôležité upriamiť myslenie a konanie tvorcov stratégie a iných profesionálov, ktorých práca akýmkoľvek 

spôsobom ovplyvňuje deti, na uvažovanie o tom čo je v najlepšom záujme dieťaťa alebo skupiny detí. Je tiež 

dôležité pripomenúť profesionálom dopad, ktorý môžu mať všetky ich rozhodnutia na dieťa/deti. 

Ďalšou dôležitou vecou, ktorú by si účastníci mali uvedomiť, je, že „najlepšie záujmy dieťaťa“ sa niekedy nebudú 

zhodovať s jeho „želaniami a pocitmi“ a že v takom prípade je dôležité, aby profesionáli vedeli posúdiť, čo je ich 

profesionálna povinnosť. Napr. vo Veľkej Británii je jedinou povinnosťou opatrovníka alebo advokáta pomôcť 

dieťaťu vyjadriť alebo sprostredkovať svoje želania a pocity. Sociálny pracovník však pracuje hlavne v mene 

najlepších záujmov dieťaťa. Dieťa musí tiež chápať zodpovednosť a povinnosti odborníka a uvedomovať si, čo 

Najlepšie záujmy dieťaťa

 Článok 3.1 Dohovoru o právach dieťaťa OSN: 

 „Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri 

akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už

vykonávaných verejnými alebo  súkromnými 

zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, 

správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.”

 Všeobecný komentár č. 14, Výbor OSN pre práva

dieťaťa

24

Najlepšie záujmy dieťaťa: 
jednotlivé súčasti

„Pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich 

sa detí…”

 Voľná interpretácia,

 týka sa všetkých rozhodnutí a činností, ktoré 

priamo alebo nepriamo ovplyvnia dieťa, skupinu 

detí alebo deti vo všeobecnosti.

25



 

môže očakávať od rozhodovacieho procesu a jeho účastníkov. (Tu môžu školitelia uviesť konkrétny príklad týkajúci 

sa situácie v národnom kontexte.) Upriamte pozornosť účastníkov na ďalšie príklady týkajúce sa implementácie 

princípu najlepších záujmov uvedené v pracovnom zošite účastníka. 

Jednotlivé súčasti: 
„ Najlepšie záujmy ….”

 Flexibilný a prispôsobiteľný koncept;

 Definuje sa od prípadu k prípadu a podľa špecifickej situácie 

zainteresovaného dieťaťa alebo detí;

 Dôležité je aj zhodnotenie situácie a treba vziať do úvahy aj 

nasledovné faktory:

 názory dieťaťa,

 identitu dieťaťa,

 zachovanie rodinného prostredia a vzťahov,

 opatera, bezpečnosť a ochrana dieťaťa,

 situácia zraniteľnosti,

 právo dieťaťa na zdravie a vzdelanie. 26

Jednotlivé súčasti: „Prvoradé hľadisko….”

 „Najlepšie záujmy ” zohrávajú dôležitú 

úlohu a má vysokú prioritu.

 Pozn.: „aby sa v prvom rade bral do 

úvahy” najlepší záujem dieťaťa aj počas 

adopcie (čl. 21).
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Potom požiadajte účastníkov, aby sa pozreli na kontrolný zoznam uvedený v pracovnom zošite. Uvádza niekoľko 

faktorov na určenie najlepších záujmov dieťaťa, tieto sú zhrnuté na slajde č. 29. Školitelia k nim môžu pridávať aj 

ďalšie. 

 Komentár k slajdu č. 29: Tento slajd zobrazuje hlavné nadpisy kontrolného zoznamu, ktorý majú účastníci k 

dispozícii vo svojich pracovných zošitoch (jeho kópia sa nachádza v nasledujúcej časti). Body kontrolného zoznamu 

si prejdite s celou skupinou. 

 Materiál pre účastníkov  

 

 

Najlepšie záujmy dieťaťa: príklad

 Rodičia mladého chlapca sa rozvádzajú a celý proces 

je veľmi nepríjemný.

 Prebieha spor o to, s kým by mal chlapec žiť.

 Jeho advokát/kolízny opatrovník získava jeho názor, 

zatiaľ čo sociálny pracovník pripravuje vyhodnotenie 

jeho najlepšieho záujmu tak, aby súd nasmeroval k 

rozhodnutiu, ktoré vezme do úvahy jeho najlepšie 

záujmy ako prvoradé hľadisko. 

28

Najlepší záujem: kontrolný zoznam

 Rozprávanie sa s dieťaťom.

 Vypočutie si tých, ktorí dieťa poznajú.

 Čo si myslíte vy?

 Vysvetlenie rozhodnutia dieťaťu.

29



 

Krok č. 1: Rozprávanie sa s dieťaťom 

Môžete sa opýtať priamo dieťaťa? Čo hovorí? 

Aké sú názory, želania a pocity dieťaťa? 

Môžete sa opýtať priamo dieťaťa , čo považuje za svoje najlepšie záujmy? 

Krok č. 2: Vypočutie si tých, ktorí dieťa poznajú 

Čo hovoria o želaniach a pocitoch dieťaťa jeho rodičia a opatrovníci? (Tu si však dajte pozor na kritické zhodnotenie faktov.) 

Čo je podľa rodičov a opatrovníkov dieťaťa v najlepšom záujme dieťaťa? 

Čo hovorí o želaniach a pocitoch dieťaťa jeho kolízny opatrovník alebo iný zástupca? (Tu si však dajte pozor na kritické zhodnotenie faktov.) 

Čo si myslia iní profesionáli? 

Krok č. 3: Čo si o najlepších záujmoch dieťaťa myslíte vy? 

Pri uvažovaní vezmite do úvahy potreby dieťaťa vzhľadom na vek, rod a kultúru a takisto iné faktory vrátane postihnutia alebo oneskoreného vývinu. 

Zvážte svoje odborné skúsenosti a skúsenosti iných, ale tiež individuálne potreby dieťaťa. 

  Aké sú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé známe, potenciálne a možné dôsledky alebo následky akéhokoľvek konania? 

Krok č. 4: Po tom, čo dospejete k rozhodnutiu, sa nezabudnite o výsledku porozprávať aj s dieťaťom. 

 Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o praktické príklady zo svojej práce. Rozprúdiť diskusiu vám možno pomôžu aj nasledujúce otázky:  

o Musel niekto z účastníkov urobiť ťažké rozhodnutie v oblasti najlepších záujmov dieťaťa? 

o Aké kroky alebo procesy museli účastníci počas prijímania rozhodnutí vykonať?  

o Boli niektoré z nich v protiklade k názorom, želaniam a pocitom dieťaťa? Ak áno, čo sa stalo? 

o Existujú nejaké tipy alebo užitočné odporúčania, o ktoré by sa účastníci chceli podeliť? 



 

1.2C: ŽIVOT, PREŽITIE A ROZVOJ 

Cieľ: otvoriť diskusiu týkajúcu sa práva na život, prežitie a rozvoj a otázky, čo znamená pre jednotlivé štáty. 

Časový plán: 10 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M1, slajdy M1 č. 30 – 32 prezentácie vo formáte PowerPoint 

Ukážte účastníkom slajdy č. 30 – 32, ktoré obsahujú informácie o práve na život, prežitie a rozvoj, vrátane 

medzinárodného právneho rámca a informácií tom, čo tento princíp znamená, a takisto príklady z praxe.  

 Komentár k slajdom č. 30 – 32: Podľa článku 6 majú všetky deti právo žiť v spoločnosti, spoločenstve a prostredí, 

ktoré chránia ich právo na život, prežitie a všetky podoby rozvoja. Niekedy vznikajú problémy s pochopením tohto práva, 

lebo síce nie je kontroverzné, ale môže byť zložité pochopiť, čo presne má štát v záujme jeho zachovania vykonať. Toto 

ustanovenie sa interpretuje široko, aby pokrývalo všetky aspekty rozvoja dieťaťa. V záujme dosiahnutia súladu s týmto 

právom musia štáty konať tak, aby ho ochránili, a to vrátane vytvorenia a umožnenia takého prostredia, ktoré aktívne 

podporuje život a rozvoj dieťaťa a vrátane predchádzania, zakazovania a trestania akéhokoľvek porušenia tohto práva.  

Príklady zahŕňajú trest odňatia slobody na doživotie bez možnosti prepustenia na slobodu (samostatné ustanovenie v čl. 

37 (a) Dohovoru o právach dieťaťa), zbavenie slobody (inštitucionalizácia) iba ako krajné opatrenie a na najkratšiu nutnú 

dobu (zakotvené v čl. 37 (b) Dohovoru o právach dieťaťa) a programy pre deti zbavené slobody, napríklad športové 

aktivity, divadlo či hudba, ktorých cieľom je podnecovať sebarešpektovanie detí a vštepiť im zmysel pre zodpovednosť, 

ktorý prispeje k ich návratu do bežného života. 

Vysvetlite, že toto právo je obsiahnuté aj v čl. 5 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý sa týka rozvíjajúcich sa schopností 

dieťaťa. Výbor OSN pre práva dieťaťa používa termín „rozvíjajúce sa schopnosti“ na opísanie procesu dospievania a 

učenia sa, počas ktorého deti postupne nadobúdajú vedomosti, schopnosti a pochopenie v rôznych oblastiach, vrátane 

Právo na život, prežitie a rozvoj

„1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto 

Dohovoru, uznávajú, že každé dieťa má 

prirodzené právo na život.

2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto 

Dohovoru, budú zabezpečovať v maximálnej 

miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa.”

Dohovor OSN o právach dieťaťa, čl. 6
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Právo na život, prežitie a rozvoj

Čo to znamená?

 Široká interpretácia:

 Zahŕňa holistický rozvoj dieťaťa (fyzický, mentálny, duchovný, 

morálny, psychologický a spoločenský).

 Povinnosť štátu: 

 aktívne podporovať život a rozvoj dieťaťa (umožniť vykonanie 

ustanovení),

 predchádzanie, zakazovanie a trestanie konania, ktoré poškodzuje 

toto právo.
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Právo na život, prežitie a rozvoj

Čo to znamená?

 Široká interpretácia:

 Zahŕňa holistický rozvoj dieťaťa (fyzický, mentálny, duchovný, 

morálny, psychologický a spoločenský).

 Povinnosť štátu: 

 aktívne podporovať život a rozvoj dieťaťa (umožniť vykonanie 

ustanovení),

 predchádzanie, zakazovanie a trestanie konania, ktoré poškodzuje 

toto právo.
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ich práv a poznatkov o tom, ako ich čo najlepšie realizovať.2 V súlade s odporúčaniami Výboru rešpektovanie 

rozvíjajúcich sa schopností dieťaťa znamená postupné prispôsobovanie úrovne podpory a vedenia, berúc do úvahy 

záujmy a želania dieťaťa a jeho schopnosti samostatne sa rozhodovať a chápať svoje najlepšie záujmy.3 

 Čl. 5 Dohovoru uvádza (pre informáciu školiteľov): „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa 

zaväzujú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov, alebo iných prípadoch členov širšej rodiny alebo obce, v 

súlade s miestnymi zvyklosťami, alebo zákonných zástupcov, či iných osôb právne zodpovedných za dieťa. Budú sa snažiť 

o to, aby bola dieťaťu poskytnutá pomoc pri orientácii a výkone jeho práv uznaných týmto Dohovorom v súlade s jeho 

rozvíjajúcimi sa schopnosťami.“  

Koncept „rozvíjajúcich sa schopností“ sa priamo týka oblasti rozvoja dieťaťa, ktorá sa bude rozoberať module č. 2 tohto 

kurzu.  

 Potom požiadajte účastníkov, aby sa pozreli na list o „rozvíjajúcich sa schopnostiach“ vo svojich pracovných 

zošitoch, a odpovedajte na otázky alebo v prípade potreby usporiadajte skupinovú diskusiu (poznámka: na túto úlohu 

nie je vyhradený dlhý čas).  

                                                             
2Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 7 „Implementácia práv dieťaťa v útlom veku“, ozn. CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), ods. 17. 
3 Ibid. 



 

1.2D: PRÁVO NA ÚČASŤ A PRÁVO BYŤ VYPOČUTÉ 

Cieľ: otvoriť diskusiu týkajúcu sa práva na účasť a práva byť vypočuté.  

Časový plán: 10 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M1, slajdy M1 č. 33 – 37 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

Ukážte účastníkom slajdy č. 33 – 36, ktoré obsahujú informácie o práve na účasť a práve byť vypočuté. 

 Komentár k slajdom č. 33 – 34: Podstata čl. 12 je, že deti majú právo slobodne vyjadriť svoj názor, byť vypočuté a 

počúvané. Platí pre všetky rozhodnutia a veci, ktoré sa ich týkajú.  

Toto dôležité právo sa niekedy prehliada, keď profesionáli predpokladajú, že deti sú príliš mladé na to, aby mali svoje 

názory alebo ucelený pohľad na svet. V roku 2009 sa Výbor OSN pre práva dieťaťa tejto problematike venoval vo 

Všeobecnom komentári č. 12: „Právo dieťaťa byť vypočuté“.4 V tomto komentári Výbor vysvetľuje, že čl. 12 sa v 

súčasnosti do veľkej miery spája s termínom „účasť“ a jeho používanie uvádza takto:  

„[...používa na opísanie] prebiehajúcich procesov, ktoré zahŕňajú zdieľanie informácií a dialóg medzi deťmi 

a dospelými na základe vzájomného rešpektu, v ktorých deti môžu zisťovať, ako sú ich názory a názory 

dospelých brané do úvahy a ako formujú výsledky takýchto procesov“5  

Ak má byť účasť zmysluplná, deťom by sa mali poskytnúť pomôcky, podpora a príležitosti na výkon tohto práva. 

Všimnite si, že formulácie použité v čl. 12 („schopné formulovať svoje vlastné názory“ a „primeraná pozornosť 

zodpovedajúca ich veku a úrovni“) by sa nemali zneužívať na upieranie tohto práva dieťaťu/deťom. 

                                                             
4Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 12 „Právo dieťaťa byť vypočuté“,  ozn. CRC/C/GC/12. 
5Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 12 „Právo dieťaťa byť vypočuté“, ods. 3., ozn. CRC/C/GC/12.  

Právo na účasť a právo byť vypočuté

„1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť 

dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo 

slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, 

pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť 

zodpovedajúca ich veku a zrelosti.

2. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, 

aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo administratívnom 

pojednávaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom 

zástupcu alebo príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s 

pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.“

Dohovor OSN o právach dieťaťa, čl. 12
33

Právo na účasť a právo byť vypočuté

Čo to znamená?

 Právo byť počúvané a vypočuté.

 Vzťahuje sa na všetky veci/rozhodnutia, ktoré sa dieťaťa/detí 

týkajú.

 Participačný a inkluzívny proces.

 Zmysluplný vďaka pomôckam, podpore a príležitostiam na účasť

 Spôsob vyjadrovania by sa nemal zneužívať na upieranie tohto 

práva dieťaťu.
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 Komentár k slajdom č. 35 – 36: Po prezentovaní týchto príkladov povedzte účastníkom, že ďalšie príklady nájdu v 

pracovnom zošite účastníka a že modul č. 3 sa zameriava na uľahčovanie účasti dieťaťa v praxi prostredníctvom 

komunikácie priateľskej k deťom. 

 Požiadajte účastníkov, aby uvažovali nad „kľúčovými slovami“ v oblasti práva na účasť a práva byť vypočuté. Slajd 

č. 37 poskytuje niekoľko príkladov na otvorenie diskusie. 

 Vysvetlite účastníkom, že toto bude tvoriť základ modulu č. 3 tohto školenia. 

Kľúčové slová – právo na účasť a 
právo byť vypočuté

informova
nosť

podpora

neformálne 
prostredie

priateľský k 
deťom

zmysluplná 
účasť

komunikačné 
zručnosti
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Právo na účasť a právo byť vypočuté: 
Príklad č. I

 Dieťa bolo obvinené z priestupku. 

 Dostáva podporu zmysluplnej účasti na vypočúvaní
spojenom s programom odklonu od súdneho
konania. 

 Je schopné vyjadriť svoju ľútosť, ale tiež vysvetliť, 
prečo konalo tak, ako konalo.

 Neskôr absolvuje komunitný program odklonu od 
súdneho konania, v ktorom sa venuje riešeniu
príčin, a po ktorom už žiadny priestupok nespácha.
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Právo na účasť a právo byť vypočuté –
Príklad č. II

 Dievča sa stalo obeťou sexuálneho útoku.

 Lekár ho podporí, aby vysvetlilo, čo sa stalo a odporučí ho orgánom

zodpovedným za ochranu dieťaťa. 

 Sociálny pracovník a policajt spolupracujú na tom, aby uľahčili

vypočúvanie na polícii; dievča je schopné vysvetliť, čo sa mu stalo

spôsobom, ktorý mu nie je nepríjemný. 

 Ako obeť sa zúčastní súdneho procesu a svedčí prostredníctvom 

video prenosu.

 Všetci pracovníci súdu sa s ním rozprávajú citlivým jazykom.

 Páchateľ je odsúdený. Dievčatko má 5 rokov.
36



 

PRÁVA DIEŤAŤA V NÁRODNOM KONTEXTE 

Cieľ: Podnietiť účastníkov, aby zvážili, ako sa medzinárodné práva dieťaťa, ktoré sa preberali v tomto module, hodia do ich národného kontextu. 

Časový plán: 1 hodina a 30 minút  

Pomôcky: Pracovný zošit M1; slajd M1 č. 38 prezentácie vo formáte PowerPoint; papier a perá na tabuľu flip-chart. 

ŠTÁTNY KONTEXT 

Toto cvičenie dáva školiteľom príležitosť podať informácie o miestnej situácii, ak je to podľa nich potrebné. Z časového hľadiska je najvhodnejšie urobiť to na 

začiatku tohto cvičenia, predtým než rozdelia účastníkov do skupín.  

 Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny. V ideálnom prípade budú skupiny maximálne 4. 

Každá skupina dostane 30 minút na to, aby pripravila desaťminútovú prezentáciu a potom ju prezentovala ostatným účastníkom. Po nej bude nasledovať 

diskusia. Požiadajte účastníkov, aby si prečítali nasledujúce 2 inštrukcie a vybrali si z nich jednu ako základ na prezentáciu (pozri body nižšie). Situácia v 

jednotlivých krajinách sa bude odlišovať, a takisto úroveň pochopenia a vedomosti účastníkov v jednotlivých skupinách nebudú rovnaké. Školitelia možno 

budú chcieť vybrať inštrukcie vopred a zamerať sa na také, ktoré sú obzvlášť vhodné pre ich skupinu. Potom ich účastníkom môžu odporučiť.  

o Inštrukcia A: „Vysvedčenie z práv dieťaťa“: Pripravte skupinovú prezentáciu a zamerajte sa v nej na oblasť z praxe alebo na časť legislatívy, ktorú 

vďaka svojim národným alebo odborným skúsenostiam dobre poznáte. Rozprávajte o tom, ako spĺňa alebo nespĺňa nároky stanovené 

dokumentmi o medzinárodných právach dieťaťa, ktoré sa preberali pred obedom. Pripravte „vysvedčenie“ (tzn. známku alebo ohodnotenie na 

stupnici 1 – 10) z problematiky, ktorú ste si vybrali ako tému svojej prezentácie.  

V prezentácii sa pokúste zdôrazniť nasledovné: 

 Princípy Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré sa implicitne týkajú vášho príkladu. 

 Súčasná situácia vzhľadom na právny rámec. 



 

 Súčasná situácia vzhľadom na prax (s uvedením akýchkoľvek geografických, odborných alebo iných rozdielov). 

 Medzery v zákonoch alebo v praxi, dôvody ich existencie a návrhy na zmeny, ktoré by tieto medzery vyplnili. 

 Konanie, ktoré je podľa vašej skupiny potrebné na to, aby sa v budúcnosti lepšie implementovali práva detí v súlade s Dohovorom o 

právach dieťaťa vo vašej krajine alebo odbore. 

 Umiestnenie týchto krokov do diagramu kruhov vplyvu a vysvetlenie, čo to znamená pre budúce smerovanie. 

o Inštrukcia B: „Zmeny v právach“: Pripravte skupinovú prezentáciu o nedávnych zmenách legislatívy alebo praxe, ktoré ovplyvnili spôsob, ktorým 

vy (alebo iní profesionáli) pracujete s deťmi, a to hlavne v súvislosti s právami dieťaťa.  

V prezentácii sa pokúste zdôrazniť nasledovné: 

 Princípy Dohovoru o právach dieťaťa, ktorých sa zmeny týkajú. 

 Odkiaľ zmena prišla (tzn. ktorý kruh na kruhoch vplyvu). 

 Konkrétne dôsledky vyplývajúce z tejto zmeny. 

 Ťažkosti alebo problémy pri jej implementácii.  

 Konanie, ktoré je podľa vašej skupiny potrebné na lepšiu implementáciu zmeny alebo prípadné dodatočné zmeny, ktoré sú potrebné na 

implementáciu práv detí v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa vo vašej krajine alebo odbore. 

Na prípravu na toto cvičenie skupinám vyhraďte asi 30 minút. Jednotlivé skupiny ich potom postupne odprezentujú ostatným účastníkom (nezabudnite 

umožniť otázky a pripomienky po každej prezentácii). 

 



 

 Vyžiadajte si spätnú väzbu. Požiadajte účastníkov, aby premýšľali o zmenách, ktoré sa vykonali alebo ktoré by sa mohli vykonať, aby bola prax v súlade s 

medzinárodnými dokumentmi (v prípadoch, keď nie je), alebo o tom, ako v dôsledku zmien nastal súlad s medzinárodnými dokumentmi (v prípade, že takýto 
súlad už existuje). Tiež ich požiadajte, aby zvážili, kde sa tieto zmeny odohrali alebo by sa mohli odohrať v rámci kruhov vplyvu z úvodného modulu (slajd č. 
38).  

o Do ktorého kruhu alebo ktorých kruhov spadá daná zmena? 

 Kruh „JA“ (individuálna zmena).  

 „Kolegovia“ (dohoda a konzultácia s kolegami).  

 „Organizácia/nadriadení“ (kultúrna, organizačná alebo vyžadujúca si schválenie). 

 „Odborný orgán“ (zmena odborného vedenia alebo regulácie). 

 „Krajina/vláda“ (legislatívna zmena alebo iná zmena na národnej úrovni). 

Kruhy vplyvu
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1.3 NEPOVINNÉ CVIČENIE: PRÁVA DIEŤAŤA V PROFESIONÁLNOM KONTEXTE 

Cieľ: Podnietiť a povzbudiť účastníkov, aby pochopili a prijali práva dieťaťa, ktoré sa týkajú ich odborného kontextu 

Časový plán: 1 hodina 

Pomôcky: Pracovný zošit M4; tabuľa flip-chart a iné pomôcky (ak si ich účastníci vyžiadajú).  

 Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny. V ideálnom prípade budú skupiny maximálne 4. Požiadajte účastníkov, aby si prečítali úryvky z rôznych 

zdrojov týkajúcich sa práv dieťaťa v rôznom kontexte a v súvislosti s rôznymi profesionálmi (nachádzajú sa v pracovnom zošite, časť M 1.3).  

Skupiny by si na základe nasledujúcej inštrukcie mali potom pripraviť prezentáciu: 

o „Predstavte si, že vašou úlohou je pripraviť desaťminútové stretnutie pre kolegov, ktorí sa nezúčastnili tohto školenia. Jeho  cieľom je uviesť ich do 

problematiky práv dieťaťa, ktoré sú relevantné pre vašu oblasť práce.“ 

o Po ukončení prípravnej časti budú jednotlivé skupiny prezentovať pripravené stretnutia zvyšku skupiny. 

o Požiadajte jednotlivé skupiny, aby uvažovali o nasledovných faktoroch: 

 Aká bude celková téma vášho stretnutia? 

 Na ktoré práva sa budete sústrediť a prečo? 

o Na prípravu vyhraďte asi 20 – 30 minút. 

Požiadajte jednotlivé skupiny, aby zaradom prezentovali pripravené stretnutia. Na záver požiadajte jednotlivé skupiny, aby diskutovali o tom, ako ich 

pripravovali. Opýtajte sa, prečo vybrali práve tie práva, ktoré vybrali, a aký majú pocit zo svojich prezentácií.  

Každej skupine dajte na prezentovanie 10 minút a asi 10 minút na diskusiu. 



 

 TIP K ŠKOLENIU: Môže byť užitočné opýtať sa, ako sa účastníci skupín cítili. Akú reakciu očakávajú od svojich kolegov vo svetle toho, že informácie 

odrážajú aj ich povinnosť chrániť a presadzovať práva detí vo svojej úlohe odborníka?  
 
 
Toto je koniec modulu. Poďakujte účastníkom za aktívnu účasť a prejdite na ďalší modul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODUL Č. 2: ÚVOD DO VÝVINU DIEŤAŤA A KOMUNIKÁCIE 

TRVANIE: 2 hodiny a 15 minút 

CIELE:  

- uviesť základné koncepty týkajúce sa vývinu dieťaťa a dopadu na správanie a komunikáciu,  

- ROZVINÚŤ POVEDOMIE O DOPADE VÝVINU DIEŤAŤA NA KOMUNIKÁCIU A INFORMOVAŤ O 

TOM, ČO TO ZNAMENÁ PRE ODBORNÍKOV, KTORÍ PRACUJÚ S DEŤMI, 

- posilniť schopnosti účastníkov upravovať podľa toho ich interakciu s deťmi.  

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

30 MINÚT 2.1: Vývin dieťaťa a 

komunikácia 

 Pracovný zošit M2 

 slajdy M2 č. 1 – 10 

prezentácia a 

diskusia  

45 MINÚT 2.2: Dôležité faktory vo 

vývine dieťaťa a 

komunikácii 

 Pracovný zošit M2 

 slajdy M2 č. 11 – 17  

prezentácia, 

diskusia a cvičenia 

1 HODINA 2.3: Vývinové, osobné a 

sociálne faktory, ktoré 

môžu ovplyvniť 

komunikáciu 

 Pracovný zošit M2 

 slajdy M2 č. 18 – 21 

prípadová štúdia a 

cvičenie 

 

 

 

 



 

 

2.1 VÝVIN DIEŤAŤA A KOMUNIKÁCIA  

Cieľ: poskytnúť základné informácie o vývine dieťaťa, aby sa zaistilo, že všetci účastníci majú základné porozumenie a prezentovať listy s praktickými 

informáciami, doplnkové zdroje a ďalšie čítanie. 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M2, slajdy M2 č. 1 – 10 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

 TIP K ŠKOLENIU: Je dôležité upozorniť, že toto je len veľmi stručný úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie a že 

hlavný účel tejto krátkej sekcie je podnietiť účastníkov, aby uvažovali o tom, že komunikácia je niečo ovplyvnené 
vývinom. Účastníci vo svojich materiáloch dostali aj odkazy na viacero zdrojov. Ak majú aj vlastné zdroje k tejto téme, 
odporúča sa podeliť sa o ne s kolegami. 
 

Odprezentujte slajdy č. 1 – 10. Vyhraďte si asi 30 minút na prezentáciu.  

 

 Komentár k slajdu č. 2: Modul č. 1 tohto školenia sa sústredil na právny rámec práv dieťaťa. Keďže toto školenie 

vychádza z práv dieťaťa, je dôležité upozorniť na to, že vývin dieťaťa má svoje miesto v rámci práv dieťaťa. Je chránený a 

presadzovaný čl. 6 (2) Dohovoru o právach dieťaťa. Navyše, ak sa podporuje vývin, pomáha to rozvinúť prístup k iným 

právam.  

 Komentár k slajdu č. 3: Tento slajd pokrýva mnohé oblasti, ktoré tvoria súčasť vývinu dieťaťa, a to vrátane 

lingvistického, fyzického a behaviorálneho vývinu, ale tiež upozorňuje na to, že vývin zahŕňa aj zvýšené schopnosti, napr. 

v oblasti starostlivosti o seba a zdravia. Upozornite na to, že účastníci majú v sekcii doplnkového čítania k dispozícii 

množstvo podrobných materiálov. 

Vývin dieťaťa v kontexte práv dieťaťa

 Toto právo spadá pod čl. 6 (2) Dohovoru o 

právach dieťaťa. 

 Podporovať vývin dieťaťa mu pomáha 

pristupovať k všetkým ostatným právam.

 Ak je vývin obmedzený, môže to naznačovať 

upieranie práv. 
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Vývin dieťaťa zahŕňa...

VÝVIN DIEŤAŤA 

fyzický
socio-
emocionálny

behaviorálny

kognitívny

identita

lingvistický

zdravie

starostlivosť o 
seba

vzťahy

genetický/bio
logický
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 Komentár k slajdu č. 4: Vývin dieťaťa možno uviesť pomocou šiestich kategórií:  

 sociálny (učenie sa nadväzovať dobré vzťahy), 

 fyzický (rast a dospievanie, rozvoj koordinácie a sily), 

 intelektuálny (premýšľanie a učenie sa prepojiť konanie so slovami), 

 komunikačný (učenie sa rozprávať sa a spolupracovať s druhými),  

 kultúrny (rozvíjanie zvykov a viery), 

 emocionálny (učenie sa porozumieť pocitom a emóciám a pomenovať ich).  

 Komentár k slajdu č. 5: Tento slajd zobrazuje, ako je komunikácia ovplyvnená každou z týchto kategórií. Je to 

dôležité, lebo tento modul je zameraný na to, ako môže vývin ovplyvniť komunikáciu a nie na samotný vývin. Opýtajte sa 

účastníkov, či majú nejaké dodatočné materiály, ktoré by chceli poskytnúť.  

 Komentár k slajdu č. 6:Tento slajd naznačuje fázy vývinu, ktoré deti môžu zažívať počas toho, ako rastú. Opýtajte 

sa účastníkov na názor. Sú pre nich tieto informácie užitočné? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo nie? Na tomto mieste je 

dôležité zdôrazniť, že deti sú rôzne a ich vývin môže byť ovplyvnený množstvom rozličných faktorov. 

Pred prezentáciou ďalšieho slajdu sa opýtajte účastníkov, či im napadajú nejaké faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vývin a 

komunikáciu. Ak máte čas, môžete použiť aktivitu brainstorming so slovom „dieťa“ v strede z pracovného zošita.  

 

Vývin dieťaťa je...

Sociálny, 

 fyzický, 

 intelektuálny, 

komunikačný, 

kultúrny, 

emocionálny.

4

Vývin dieťaťa a komunikácia

 Sociálny → komunikácia ako súčasť budovania vzťahov.

 Fyzický → fyzické komponenty reči a komunikácie. 

 Intelektuálny → rozvoj schopnosti komunikovať svoje myšlienky.

 Komunikačný → rozvoj komunikačných zručností všetkých druhov.

 Kultúrny → pochopenie kultúrnych komunikačných noriem.

 Emocionálny → rozvoj schopnosti komunikovať svoje pocity a emócie.

5

Komunikácia a vývin dieťaťa
0 – 3 roky
‒ Očný kontakt,
‒ striedanie sa a delenie sa,
‒ „bľabotavé“ zvuky 

(predlingvistické, napr. mama, 
oco, baba),

‒ jednoduché slová a vety.

3 – 5 rokov
‒ Komunikácia jednoduchých faktov 

a pocitov,
‒ rozprávanie jednoduchých 

príbehov,
‒ komunikácia prostredníctvom 

kreslenia, hrania sa a príbehov,
‒ zvýšené pochopenie 

spoločenských aspektov reči.

6 – 12 rokov
‒ Zvýšená schopnosť rozumieť 

priateľom a iným,
‒ rozvinutejší jazyk a komunikačné 

zručnosti,
‒ vyššie povedomie o kultúrnej 

komunikácii.

13 – 18 rokov
‒ Vytvorenie silného zmyslu pre 

svoju identitu,
‒ záujem o emocionálnu 

nezávislosť,
‒ vysoko rozvinuté intelektuálne 

zručnosti,
‒ vyššia tolerancia rizika,
‒ hormonálne zmeny.
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 Komentár k slajdu č. 7: Cieľom tohto slajdu je zdôrazniť, prečo môže byť užitočné chápať vývin dieťaťa ako 

spôsob na zlepšenie komunikačnej praxe. 

 Komentár k slajdu č. 8: Tento slajd uvádza niektoré faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vývin a komunikáciu. 

Nebudú sa týkať všetkých detí vo všetkých podmienkach, ale môžu pomôcť účastníkom pochopiť rozsah faktorov, ktoré 

môžu ovplyvniť komunikáciu dieťaťa (a iné oblasti vývinu). Dopad na vývin môže zahŕňať sociálne (napr. týkajúce sa 

priateľstiev a spoločenských vzťahov), fyzické, intelektuálne, komunikatívne, emocionálne (napr. týkajúce sa sebaistoty, 

nezávislosti alebo sebadôvery) a behaviorálne oneskorenie alebo ťažkosti (napr. regresia). 

 Komentár k slajdu č. 9: Preveďte účastníkov cez príklady nesprávnej praxe na slajde č. 9: 

 používať prístup, že „jedna veľkosť sadne všetkým“ alebo zaobchádzať so všetkými deťmi podľa „šablóny“; 

 vynášať súdy alebo robiť rozhodnutia na základe unáhlených záverov, stereotypov alebo svojvoľných kritérií 

(napr. či dieťa už dosiahlo „správne“ vývinové štádium, predpoklady o tom, čo „by dieťa malo robiť“, finančné a 

spoločenské postavenie alebo iné svojvoľné kritériá) namiesto posúdenia individuálnej situácie dieťaťa. 

Pripomeňte princíp nediskriminácie uvedený v module č. 1; 

 zamieňať črty osobnosti za vývinové problémy. 

 Komentár k slajdu č. 10: Cieľom slajdu č. 10 je ukázať, ako môžu účastníci implementovať osvedčené postupy 

pomocou používania pochopenia vývinu a komunikácie dieťaťa.  

Pochopenie vývinu dieťaťa a komunikácie: 
lepšia prax

Pomáha profesionálom:

 individuálne hodnotiť situáciu dieťaťa,

 identifikovať potenciálne výzvy v komunikácii,

 pochopiť komunikačné potreby dieťaťa na základe jeho 

vedomostí, vývinu a zručností,

 vytvoriť pre dieťa komunikačné plány,

 identifikovať oneskorenie vývinu alebo obavy z neho a 

zaobstarať pomoc pre dieťa a rodinu, aby sa zabránilo 

ďalšiemu poškodeniu.
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Pochopenie vývinu dieťaťa a komunikácie: 
lepšia prax

Pomáha profesionálom:

 individuálne hodnotiť situáciu dieťaťa,

 identifikovať potenciálne výzvy v komunikácii,

 pochopiť komunikačné potreby dieťaťa na základe jeho 

vedomostí, vývinu a zručností,

 vytvoriť pre dieťa komunikačné plány,

 identifikovať oneskorenie vývinu alebo obavy z neho a 

zaobstarať pomoc pre dieťa a rodinu, aby sa zabránilo 

ďalšiemu poškodeniu.
7

Pochopenie vývinu dieťaťa a komunikácie: 
lepšia prax

Pomáha profesionálom:

 individuálne hodnotiť situáciu dieťaťa,

 identifikovať potenciálne výzvy v komunikácii,

 pochopiť komunikačné potreby dieťaťa na základe jeho 

vedomostí, vývinu a zručností,

 vytvoriť pre dieťa komunikačné plány,

 identifikovať oneskorenie vývinu alebo obavy z neho a 

zaobstarať pomoc pre dieťa a rodinu, aby sa zabránilo 

ďalšiemu poškodeniu.
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Pochopenie vývinu dieťaťa a komunikácie: 
zabezpečenie lepšej praxe

 Nerobiť unáhlené závery.

 Kľúčové otázky:

 Čo je najlepšie pre toto konkrétne dieťa v jeho konkrétnej 

situácii?

 Ako by mohli vývinové alebo komunikačné potreby dieťaťa 

ovplyvniť spôsob, akým s ním budem komunikovať?

 Ako by mohli vývinové alebo komunikačné potreby dieťaťa 

ovplyvniť rozhodnutia, ktoré robím?

 Viem odpovedať na tieto otázky alebo sa potrebujem obrátiť na 

iného profesionála, aby mi s tým pomohol?
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2.2. DÔLEŽITÉ FAKTORY VO VÝVINE DIEŤAŤA A KOMUNIKÁCII 

Cieľ: Zvýšiť povedomie o niekoľkých dôležitých faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť vývin dieťaťa: pripútanie, sebadôvera a odolnosť, a takisto diskutovať o 

rizikových a ochranných faktorov, ktoré sú s nimi spojené. 

Časový plán: 45 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M2, slajdy M2 č. 11 – 17 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

 Prvý krok: Odprezentujte slajdy č. 11 – 17. Týkajú sa každého z kľúčových faktorov. Najprv prezentujú krátke 

faktické informácie a potom podnecujú diskusiu o konaní alebo správaní, ktoré pomáha alebo bráni každému z 

faktorov.  

 TIP K ŠKOLENIU: Účastníci možno budú v tejto časti robiť unáhlené závery, stavať na stereotypoch alebo 

dokonca otvorene vyjadrovať rasistické názory alebo predsudky. Pokúste sa neodbočovať od pomenovania a riešenia 

takéhoto správania, a to opakovaním dôležitosti nediskriminácie a spochybňovaním takýchto unáhlených záverov, 

stereotypov a rasizmu. 

 Komentár k slajdom č. 11 – 12: Opýtajte sa účastníkov, či vedia pridať niečo k príkladom toho, čo pomáha alebo 

bráni bezpečnému pripútaniu. Požiadajte ich, aby to prepojili so situáciou detí, s ktorými pracujú.  

 

 

Kľúčové faktory: teória pripútania

 Definícia: 

 Vzťah medzi dieťaťom a jeho primárnym opatrovníkom počas prvých 2 – 3 

rokov života predznamenáva vývin a výsledky v budúcnosti.

 Deti s bezpečným pripútaním počas prvých rokov života: 

 majú zvýšenú úroveň nezávislosti, sociálneho a behaviorálneho vývinu, vyššiu 

sebaistotu a sú odolnejšie.

 Deti s neistým pripútaním počas prvých rokov života: 

 majú nižšiu úroveň sebaistoty, viac sa spoliehajú na druhých, sú izolované a 

odtiahnuté od ostatných a majú vysokú pravdepodobnosť depresie a úzkosti.

Getting attached: Parental attachment and child development [Pripútavanie sa:  rodičovské pripútanie a vývin dieťaťa], http://www.brookings.edu/blogs/social-mobility-

memos/posts/2015/04/21-attachment-theory-parents-reeves Providing a Secure Base [Poskytovanie bezpečného prístavu], Gillian Schofield a Mary Beek, University of East 

Anglia, Norwich, Spojené kráľovstvo http://www.uea.ac.uk/providingasecurebase/resources

11

Čo pomáha alebo naopak bráni 
bezpečnému pripútaniu?

Pomáha Bráni

stálosť aspoň jedného 
primárneho opatrovníka 
v prvých rokoch života,

žiaden stály opatrovník 
(alebo ich striedanie v 
čase),

opatrovník reaguje na 
potreby.

opatrovník dieťa 
ignoruje.

Iné?
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 Komentár k slajdom č. 13 – 14: Opýtajte sa účastníkov, či vedia pridať niečo k príkladom toho, čo pomáha alebo 

bráni rozvoju sebaistoty. Požiadajte ich, aby to prepojili so situáciou detí, s ktorými pracujú.  

Kľúčové faktory: sebaistota

 Definícia: 

 dôvera vo svoju hodnotu a/alebo schopnosti.

 Deti s vysokou sebaistotou: 

 sú sebaisté, majú pozitívny obraz o svojej hodnote, dobre reagujú na 

zmenu a veria, že si zaslúžia lásku a podporu,  iné?

 Nízka/negatívna sebaistota: 

 nedostatok sebaistoty, dieťa má pocit, že je škaredé, nemilované a že si 

lásku ani nezaslúži, nemá rado zmenu, cíti sa nehodné lásky a podpory, 

komunikácia je preň ťažká a je ohrozené vznikom depresie, úzkosti a 

pod., iné?

Youngminds (www.youngminds.org.uk)

13  

Čo pomáha alebo naopak bráni 
sebaistote?

14

Pomáha Bráni

pocit lásky zo strany 
rodiny a priateľov,

byť predmetom kritiky,

dostávať podporu a 
ocenenie.

mať pocit, že ma nikto 
nepočúva.

Iné?

 

 Komentár k slajdom č. 15 – 17: Opýtajte sa účastníkov, či vedia pridať niečo k príkladom toho, čo pomáha alebo 

bráni odolnosti. Požiadajte ich, aby to prepojili so situáciou detí, s ktorými pracujú. Slajd č. 17 predstavuje zhrnutie 

rizikových a ochranných faktorov.  

Kľúčové faktory: odolnosť

 Definícia: 

 schopnosť „odraziť sa“ po neúspechu a páde.

 Odolné deti (Masten a kol., 1990):

 sú náchylnejšie na rôzne riziká, ale nepodliehajú ťažkostiam,

 pri chronickom strese si vytvárajú stratégie na vyrovnanie sa so 

situáciou,

 po prežití extrémnej traumy, ako napr. prírodná katastrofa, strata 

blízkeho alebo zneužívanie, sa vedia spamätať a naďalej prosperujú.

 Deti s nedostatkom odolnosti: 

 podliehajú ťažkostiam alebo sa z nich nevedia spamätať. 

15
Action for Children, Resilience in children and young people review [Prehľad odolnosti u detí a mladých ľudí]: 
https://www.actionforchildren.org.uk/resources-and-publications/research/resilience-in-children-and-young-people-review/  

Čo pomáha alebo naopak bráni 
odolnosti?
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Pomáha Bráni

podpora dospelých mimo 
rodiny,

izolácia od komunity,

rodinná harmónia, nefunkčnosť v rodine,

úzke puto (pripútanie sa). nedostatok pripútania sa.

Iné?

Action for Children: https://www.actionforchildren.org.uk/resources-and-publications/research/resilience-in-children-and-young-
people-review/  

Zhrnutie rizikových a ochranných 
faktorov

Rizikové faktory Ochranné faktory

Pripútanie nedostatok stáleho a 

identifikovateľného 

opatrovníka v prvých 

rokoch života

stály, starostlivý a reaktívny 

primárny opatrovník v prvých 

rokoch života

Sebaistota negatívnosť, kritika, 

neistota a zneužívanie

optimizmus, podpora a 

podnecovanie, informovanosť, 

ochrana pred zneužívaním

Odolnosť nedostatok harmonického 

prostredia plného 

podpory 

podpora, stabilita a pozitívne a 

milujúce prostredie
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2.3 VÝVINOVÉ, OSOBNÉ A SOCIÁLNE FAKTORY, KTORÉ MÔŽU OVPLYVNIŤ KOMUNIKÁCIU 

Cieľ: Podnietiť účastníkov, aby uvažovali o rozličných faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť komunikáciu dieťaťa s profesionálmi, a o tom, ako túto problematiku 

zvládnuť.  

Časový plán: 1 hodina 

Pomôcky: pracovný zošit účastníka, slajdy č. 18 – 21 prezentácie vo formáte PowerPoint a papier a perá na tabuľu flip-chart. 

 Prečítajte príklady prezentované na slajdoch č. 18,19.  

 Komentár k slajdom č. 18,19: Požiadajte účastníkov, aby uvažovali o tom, čo nám tieto príklady a výpovede 

hovoria o komunikácii dieťaťa. Poznámka: sú to príklady na základe informácií z anonymnej správy od mladého 

človeka so skúsenosťami s opaterou. 

 Požiadajte účastníkov, aby urobili cvičenie v pracovnom zošite. Ich úlohou je čiarami spojiť okienka v 

jednotlivých tabuľkách. Na slajde č. 20 je vysvetlené ako to urobiť. Tomuto cvičeniu venujte 5 – 10 minút a po ňom 

ešte stručne prediskutujte výsledky.  

Rozdeľte účastníkov do asi 4 skupín.  

 

 

 

 

Skúsenosti s komunikáciou

 „O zneužívaní som po prvýkrát povedala sociálnemu pracovníkovi na 

stretnutí. Slovo „zneužívanie“ znie naozaj hrozivo, ale rozhodla som sa, že 

chcem povedať, čo sa stalo, lebo vinník stále pracoval v detskom 

domove. V tej dobe som už vystriedala množstvo domovov. 

 Sociálny pracovník okamžite do miestnosti zavolal ďalších štyroch ľudí. 

Nesadli si, ale stáli nado mnou. Samozrejme, že som potom povedala, že 

celé rozprávanie o zneužívaní bol len žart, a že sa to v skutočnosti 

nestalo.“

18
Podľa informácií z anonymného zdroja.

Komunikačné výpovede

 “Pri hovorení s policajtom som sa zajakával a 
policajt si myslel, že si z neho robím posmech 
a začal na mňa kričať.“

 “Keď som bol malý, rodičia a starí rodičia mi 
hovorili, že je neslušné pozerať sa dospelým 
do očí, keď s nimi hovorím. Ale policajti si 
myslia, že som drzí, keď sa im nepozerám do 
očí. Čo mám teda robiť?“ 

19

Vývinové, osobné a sociálne faktory –
komunikačné cvičenie

 Vývinové, osobné alebo sociálne faktory

 dieťa zažilo vážnu traumu

 Komunikačné správanie

 žartovanie a smiech

 Možná nesprávna interpretácia

 dieťa nie je traumatizované, neberie proces dosť vážne

 Čo by sa mohlo odohrávať naozaj?

 Dieťa od procesu nič neočakáva/dospelý nevysvetlil, čo všetko sa môže stať.

 Dieťa sa naučilo pôsobiť pokojne, ale je vysoko traumatizované/dospelý si 

môže až priveľmi želať, aby bola pravda, že je dieťa „šťastné“ a nespochybňuje 

to.
20



 

Úlohou každej z nich bude pripraviť prípadovú štúdiu o jednom dieťati podľa kľúčových nadpisov na slajde č. 21.  

 Komentár k slajdu č. 21: Požiadajte účastníkov, aby si predstavili, že príbeh tohto dieťaťa majú prezentovať 

zvyšku skupiny tak, aby ju pripravili na dôležitú komunikáciu s ním. Skupiny majú zvážiť tieto údaje: 

o Meno 

o Vek 

o Rod 

o Pozadie 

 S kým dieťa žije? Zmenilo sa to? Prečo je dieťa v „súdnom prostredí“? Čo sa deje v živote 

dieťaťa? 

o Vývinové, osobné a sociálne faktory, ktoré môžu ovplyvniť komunikáciu 

 Má toto dieťa nejaké vývinové problémy, ktoré by mohli ovplyvniť spôsob, ktorým komunikuje? 

Má toto dieťa nejaké špeciálne správanie, ktoré sa týka komunikácie a o ktorom by mali 

profesionáli vedieť? 

o Komunikačné potreby 

 Na základe vyššie uvedeného – potrebuje dieťa nejakú dodatočnú podporu v komunikácii? Sú 

niektoré komunikačné techniky obzvlášť dôležité? 

Skupine na toto cvičenie vyhraďte asi 10 – 15 minút.  

V materiáloch nájdu niekoľko nápadov, ktoré im pri ňom pomôžu. 

 Požiadajte každú skupinu, aby svoju kresbu predstavila zvyšku účastníkov.  

 TIP K ŠKOLENIU: Ako bolo uvedené už predtým, pokúste sa neuhýbať pred identifikáciou a spochybňovaním 

diskriminačných predpokladov, stereotypov alebo rasizmu. 

Príprava prípadovej štúdie

 Meno

 Vek

 Rod

 Pozadie

 Vývinové, osobné a sociálne faktory, ktoré môžu 

ovplyvniť komunikáciu

 Komunikačné potreby
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 Pripomeňte účastníkom, že často budú pracovať s tými najzraniteľnejším deťmi v spoločnosti. Často pôjde o 

krízovú situáciu, a preto je dôležité precvičovať si komunikačné zručnosti priateľské k deťom, ktoré budú predstavené 

v module č. 3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasy mladých ľudí a detí 

 

Toto je koniec modulu. Poďakujte účastníkom za aktívnu účasť a prejdite na ďalší modul.  

Myslia si, že ak nehovoríme tak nemáme názor, 

ale často to nebýva pravda – mali by rozumieť 

tomu, že mávame zlé dni a tiež smutné dni 

a nechceme sa otvoriť úplne každému.  

 

 

Myslia si, že ak deti neplačú, tak sú 

v poriadku – mali by sa nás viac 

pýtať, ako sa naozaj cítime, a nie 

sa snažiť odhadovať naše pocity 

alebo o nich špekulovať.  

 

 

Nie všetky deti komunikujú rovnako alebo s 

ľahkosťou. Niektorým deťom pri komunikácii 

pomáhajú obrázky alebo emotikony. 

 



 

MODUL Č. 3: KOMUNIKÁCIA 

TRVANIE: 

- Prečo komunikovať? – 30 minút 

- Kedy komunikovať? – 30 minút 

- Kde komunikovať? – 45 minút až 1 hodina 

- Čo robiť s komunikáciou? – 30 – 45 minút 

- Ako komunikovať? – Viaceré cvičenia v trvaní spolu 7 hodín, ktoré sa môžu využiť vo vybranom časovom rámci. 

CIELE:  

- uviesť zručnosti v oblasti komunikácie a počúvania, 

- rozvinúť a zlepšiť praktické zručnosti v oblasti komunikácie a počúvania všetkých účastníkov,  

- podnietiť účastníkov, aby rozvíjali svoje zručnosti v oblasti komunikácie a počúvania a aby plánovali ich využívanie vo svojej odbornej práci. 

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

30 MINÚT 3.1: Prečo by mali 

profesionáli komunikovať s 

deťmi? 

 Pracovný zošit M3  

 slajdy M3 č. 1 – 3  

 papier a perá na tabuľu 

flip-chart 

cvičenie s celou 

skupinou 

30 MINÚT 3.2: Kedy by mali 

profesionáli komunikovať s 

deťmi? 

 Pracovný zošit M3  

 slajdy M3 č. 4 – 5 

 

 

diskusná sekcia 



 

1 HODINA 3.3: Kde by sa mala 

komunikácia odohrávať? 

 Pracovný zošit M3 

 slajd M3 č. 6 

 lepiace papieriky 

diskusia a cvičenia 

45 MINÚT 
3.4: Čo by mali profesionáli 

urobiť so získanými 

informáciami? 

 Pracovný zošit M3  

 slajd M3 č. 7 

diskusia 

30 MINÚT 
3.5: Ako komunikovať – 

Neverbálna komunikácia  

 Pracovný zošit M3  

 

cvičenie 

30 MINÚT 
3.6: Ako komunikovať – 

Identifikácia a prekonávanie 

prekážok v komunikácii 

 Pracovný zošit M3  

 slajdy M3 č. 8 – 9 

skupinové cvičenie 

30 MINÚT 3.7: Ako komunikovať – 

Tón, jazyk a prístup 

priateľský k deťom 

 Pracovný zošit M3  

 slajd M3 č. 10 

cvičenie 

45 MINÚT 3.8: Ako komunikovať – 

Komunikácia s deťmi s 

problematickým správaním 

  Pracovný zošit M3  

 slajdy M3 č. 11 – 15 

cvičenie a diskusia 

30 MINÚT 3.9: Komunikácia s 

adolescentmi a mladými 

ľuďmi 

 Pracovný zošit M3  

 slajdy M3 č. 16 

cvičenie 

45 MINÚT  3.10: Ako komunikovať – 

Súbor nástrojov 

alternatívnej a kreatívnej 

komunikácie  

 Pracovný zošit M3  

slajdy M3 č. 17 – 24 

cvičenie 



 

1 HODINA  

AŽ 1 HOD A 30 MIN 

3.11: Ako komunikovať – 

Plánovanie pozitívnej 

komunikácie 

 Pracovný zošit M3 

 slajdy M3 č. 25 – 26 

 papier a perá na tabuľu 

flip-chart 

cvičenie 

1 HODINA  

AŽ 1 HOD A 30 MIN 

3.12: Komunikačné rolové 

hry 

 Pracovný zošit M3 rolové hry 

1 HODINA 3.13: Ako komunikovať – 

Spolupráca pri riešení 

komunikačný 

 Pracovný zošit M3 

 

cvičenie 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 PREČO BY MALI PROFESIONÁLI KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI? 

Cieľ: zdôrazniť prínos komunikácie s deťmi 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, prezentácia vo formáte PowerPoint M3, slajdy M3 č. 1 – 3, papier a perá na tabuľu flip-chart 

 Napíšte slová „dieťa“ a „odborník“ na vrch dvoch listov papiera na tabuľu flip-chart. Cvičenie môže mať podobu 

skupinového cvičenia alebo cvičenia v dvojiciach. Požiadajte účastníkov, aby pár minút venovali písaniu poznámok k 
diagramu vo svojich pracovných zošitoch o prínosoch pozitívnej komunikácie pre dieťa a odborníka. Potom 
odprezentujte slajd č. 2. 
 

 Komentár k slajdu č. 2: Slajd uvádza niekoľko príkladov odpovedí.  

 Pýtajte sa jednotlivých skupiniek alebo dvojíc na odpovede a napíšte ich na papier na tabuľu flip-chart (alebo 

cvičenie prípadne zorganizujte ako voľné vyvolávacie cvičenie). Potom odprezentujte slajd č. 3. 

 Komentár k slajdu č. 3:Tento slajd zhŕňa kľúčové dôvody, prečo by profesionáli mali komunikovať s deťmi. 

Školitelia môžu pridávať aj ďalšie informácie.  

 TIP K ŠKOLENIU: Pri získavaní spätnej väzby od malých skupín, ktoré robia rovnaké cvičenie, postupujte zaradom 

po jednom príklade. Ostatné skupinky si potom môžu daný príklad vyškrtnúť zo svojho zoznamu, ak si ho tiež pripravili. 

Postupujte po jednotlivých skupinách, až kým nebudete mať všetky informácie. Tento spôsob poskytne všetkým 

skupinám rovnakú príležitosť zúčastniť sa na podávaní spätnej väzby. 

Prečo by mali profesionáli 
komunikovať s deťmi?

 Právo dieťaťa byť vypočuté/zúčastniť sa 

(v medzinárodnom aj domácom práve).

 Vedie k lepším výsledkom 

(spravodlivosť/pravda).

 Časť úlohy profesionála.
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3.2 KEDY BY MALI PROFESIONÁLI KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI? 

Cieľ: Zdôrazniť momenty, v ktorých majú deti právo rozprávať. 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 4 – 5 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

 Zobrazte slajd č. 4 a preveďte účastníkov diskusiou o otázkach.  

 Komentár k slajdu č. 4: Opýtajte sa účastníkov: Kedy majú deti vo vašom odbornom kontexte za bežných okolností 

príležitosť rozprávať? Venujte sa tomu, prečo dieťa môže rozprávať práve vtedy (čo je dôvodom). Existuje v tejto situácii 

nejaká flexibilita? Požiadajte účastníkov, aby zvážili: Ak by ste boli dieťa, chceli by ste rozprávať aj inokedy? Mohli by deti 

rozprávať aj inokedy, ak by chceli? Prediskutujte: Prečo áno/prečo nie? Aké príležitosti by mali byť poskytované, aby to deti 

mohli urobiť? V pracovnom zošite je vynechané miesto, kam si účastníci môžu zapísať svoje odpovede. 

 Pripomeňte účastníkom čl. 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa (podrobne sa o ňom hovorí v Module č. 1). Potom 

odprezentujte slajd č. 5.  

 Komentár k slajdu č. 5: Opýtajte sa účastníkov, či by mohli pridať, „kedy“ sa zapájajú do komunikácie s deťmi. Tejto 

téme sa venujte pomocou diagramu „Kruhy vplyvu“.  

 TIP K ŠKOLENIU: Je veľmi dôležité podporiť účastníkov, aby vo svojom odbornom kontexte objavovali nové momenty, 

v ktorých by deti mohli rozprávať. Ak nejaký účastník uvedie, že niečo nie je možné alebo že sa to „nerobí“, požiadajte ho, 
aby porozmýšľal, či to tak naozaj musí byť alebo či sa to dá zmeniť. Pripomeňte účastníkom, aká dôležitá je účasť a 
komunikácia pre dieťa, ale aj pre odborné prostredie, v ktorom každý z účastníkov pracuje. 

Kedy by mali profesionáli 
komunikovať s deťmi?

 Kedy majú deti za bežných okolností 

príležitosť hovoriť vo vašej profesionálnej

práci?

 Ak by ste boli dieťa, chceli by ste hovoriť  aj 

inokedy?

 Aké príležitosti by mali byť poskytované?
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3.3 KDE BY SA MALA KOMUNIKÁCIA ODOHRÁVAŤ? 

Cieľ: Podnietiť účastníkov, aby zvážili, čo znamená vytvoriť prostredie priateľské deťom na počúvanie a komunikáciu. To zahŕňa miesto, prostredie, okolie, 

prítomné osoby a ďalšie faktory, ktoré prispievajú k prostrediu priateľskému k deťom. 

Časový plán: 45 minút až 1 hodina 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 6, lepiace papieriky 

 Rozdajte účastníkom lepiace alebo iné papieriky alebo v dvoch farbách a uistite sa, že každý účastník má papieriky v obidvoch farbách, na ktoré bude 

písať odpovede. Na jeden list papiera na tabuľu flip-chart napíšte „priateľský“ a na druhý list napíšte „nepriateľský“.  
 

 Vyberte si jednu farbu. Požiadajte účastníkov, aby na papierik jednej farby napísali „veci, ktoré sa im spájajú s prostredím na komunikáciu priateľským k 

deťom“, a na papierik druhej farby „veci, ktoré sa im spájajú s prostredím na komunikáciu nepriateľským k deťom“.  

 Odprezentujte slajd č. 6, ktorý účastníkom poskytne príklady odpovedí. Tie sú tiež zreprodukované v ich pracovných zošitoch. Účastníci by si tieto slová 

alebo frázy mali zapísať na lepiace papieriky rôznych farieb a potom ich priniesť dopredu, kde ich nalepia na správny hárok papiera na tabuli flip-chart. 

Kde by sa mala komunikácia 
odohrávať?

 Čo vytvára prostredie priateľské k deťom? 

 bezpečie

 čistota

 vyvetraná miestnosť

 Čo vytvára prostredie nepriateľské k deťom?

 pochmúrne a vlhké

 špinavé

 verejné
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 Po asi 15 minútach prečítajte niektoré z odpovedí a začnite ich zoskupovať podľa témy. Mali by ste dokázať zoskupiť odpovede pod nasledujúcimi 

nadpismi: 

Prostredie priateľské k deťom  

Fyzické prostredie 

- Miestnosť je dobre vyvetraná a 

pohodlná, 

- steny miestnosti sú farebné a 

ozdobené plagátmi, 

- stoličky majú vhodnú veľkosť, 

- dieťa môže sedieť s kým chce, 

- prostredie je bezpečné, 

- v miestnosti je súkromie. 

Zabezpečenie 

- Dieťa dostane informačné letáky a šancu 

klásť otázky, 

- k dispozícii je jedlo a občerstvenie. 

Podpora a zapojenie 

- Dieťa sprevádza nápomocný rodič, 

- dieťaťu pomáha a podporuje ho 

dospelý, 

- dospelí sú oblečení v slušnom bežnom 

oblečení, 

- komunikácia je citlivá k dieťaťu. 

Logistika 

- Dieťa je informované o stretnutí a o 

mieste stretnutia, 

- dieťaťu je poskytnutá doprava na miesto 

stretnutia, 

- stretnutie sa odohráva vo vhodných 

hodinách a obsahuje dostatok 

prestávok, 

- čakanie je skrátené na minimum, 

- kontakt dieťaťa s nepriateľskými 

druhými stranami je prísne obmedzený 

alebo k nemu ani nedôjde. 

 

 



 

Prostredie nepriateľské k deťom  

Fyzické prostredie 

- Miestnosť je tmavá a vlhká, 

- stoličky sú priveľké pre dieťa, 

- dieťa aj donútené stáť osamote alebo 

mu nie je dovolené byť s ľuďmi, s 

ktorými chce byť, 

- verejnosť má povolený vstup do 

miestnosti,  

- prostredie nie je bezpečné. 

Zabezpečenie 

- Dieťa nemá žiadne informácie o 

stretnutí alebo podujatí, 

- k dispozícii nie je žiadne jedlo a 

občerstvenie. 

Podpora a zapojenie 

- Dieťa nemá sprievod, 

- dieťa je v sprievode nepriateľského 

rodiča, 

- Dieťa je v sprievode nepriateľského 

zástupcu, ktorý mu nie je nápomocný,  

- dospelí majú oblečené uniformy, 

- dospelí s dieťaťom nekomunikujú 

citlivým spôsobom. 

Logistika 

- Dieťa nie je informované o stretnutí a 

nemôže nájsť miesto konania, 

- dieťa s a nemá ako dostať na stretnutie, 

- stretnutie trvá celý deň bez prestávok, 

- dieťa je nútené stráviť dlhý čas čakaním, 

- dieťa je nútené prísť do kontaktu s 

nepriateľskými druhými stranami.  

 

 Nakoniec požiadajte účastníkov, aby premýšľali o tom, kto ho by mal byť po boku dieťaťa. Rozoberte, či je táto otázka zložitá a zvážte, ako by sa 

účastník mal rozhodovať o tom, kto má byť prítomný. 
 
Užitočné môže byť hlavne opýtať sa účastníkov, čo by robili, ak by si dieťa želalo mať pri sebe niekoho (napr. počas súdneho konania), o kom si odborník myslí, 

že by neprispel k najlepším záujmom dieťaťa. Pripomeňte účastníkom, že by sa dieťaťa mali opýtať, koho si tam želá, ale že by tiež mali dieťaťu jasne vysvetliť, 

aká je ich úloha – tzn. a) že majú možnosť nesúhlasiť a b) že dieťaťu nemusí byť splnené jeho želanie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasy mladých ľudí a detí  

Musíte jednoducho položiť základy. 

Chváľte dieťa, aby ste mu zdvihli 

sebavedomie a utvrdili v tom, kým je. 

Zapojte deti do takých aktivít, ktoré 

v nich rozvinú a podporia pozitívne 

myslenie. Verte im. 

Páčilo sa mi, že ma môj sociálny 

kurátor pozval do kaviarne a nie do 

svojej kancelárie, aby sme sa 

porozprávali. Mali sme veľmi 

uvoľnený rozhovor, čo ma dosť 

zbavilo nervozity. Mne sa nepáčia tie 

veľké sivé kancelárske budovy. 

Nechoď so mnou cez nákupné 

centrum, lebo nás budú všetci vidieť. 

Pracujte s nimi zoči voči, lebo vtedy 

viete, že nerobia nič iné. 

Premyslite si čas a miesto a nechajte 

ich rozhodnúť, kde sa majú s vami 

stretnúť. 

 Aj keby ma rodičia poznali tak dobre, 

ako sa poznám ja, aj tak sa chcem 

rozhodnúť sám. 



 

 

3.4 ČO BY MALI PROFESIONÁLI UROBIŤ SO ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI? 

Cieľ: Uviesť informácie o tom, že s nadobudnutými informáciami sa niečo musí stať a diskutovať o rozdieloch medzi najlepšími záujmami, želaniami a pocitmi.  

Časový plán: 30 – 45 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajd M3 č. 7 

Odprezentujte slajd č. 7. Požiadajte účastníkov, aby zvážili vývojový diagram z pracovného zošita. Účastníkom to pomôže zvážiť, čo by profesionáli mali a 

musia urobiť s rôznymi druhmi informácií, ktoré získajú. Dovoľte účastníkom otázky alebo komentáre. 

 Upriamte pozornosť účastníkov na  vývojový diagram v pracovnom zošite, ktorý im pomôže rozhodnúť sa, čo urobiť s informáciami, ktoré získajú počas 

komunikácie. 
 

  
 

Dávame do pozornosti nasledovné hlasy mladých ľudí: 
- Nesnažte sa ma obalamutiť sľubmi, radšej mi povedzte pravdu, aj keď bude pre mňa zlá. 
- V detskom domove mi povedali, že tam zostanem iba jeden mesiac, ale bola som tam pol 

roka. Každý deň ma zavádzali a vypytovali sa ma, či sa tu nemám dobre. Aj keď som im 
hovorila, že nejde o to, či mi je tu dobre, aj tak napísali do oficiálnej správy, že sa mi nepáči 
domov, v ktorom ma umiestnili. 

- V domove, kde teraz žijem sa nás stále pýtajú na náš názor, ale nie je isté, či niekto berie 
naše požiadavky vážne. 

 

 

 

 

Čo by mali urobiť profesionáli so 
získanými informáciami?

 Právne záväzky/zodpovednosť pre zverejnenie  

informácii?

 Je možné ponúknuť mlčanlivosť?

 Je komunikácia verejná?

 Je minimálny vek na dobrovoľný pohlavný styk 

relevantný pre danú situáciu?
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S účastníkmi rozoberte nasledujúce oblasti: 
o Či niekto z nich musí dieťa upozorniť na zverejnenie informácií alebo nedostatok mlčanlivosti. 

 Ako v takom prípade postupujú jednotliví účastníci? 

 Existujú nejaké tipy alebo užitočné odporúčania, o ktoré by sa účastníci chceli podeliť? 

 Ako sa uistia, že dieťa tomu rozumie?  

o Či sú niektoré zákony týkajúce sa minimálneho veku na dobrovoľný pohlavný styk relevantné pre ich prácu (napr. sudcovia alebo lekári). 

Umožnite diskusiu o týchto informáciách a zamerajte sa na tieto oblasti: 

 Či zákony umožňujú dieťaťu dostatočné právo na účasť. 

 Či by bolo možné dovoliť dieťaťu sprostredkovať svoje želania a pocity dokonca aj v prípade, že ešte nedosiahlo relevantný vek. 

Požiadajte účastníkov, aby venovali 5 – 10 minút príprave „scenára“ situácie, v ktorej by mohli vysvetliť ich usmernenia v oblasti mlčanlivosti a 

zverejnenia informácií, a ako by mohli využiť informácie, ktoré majú, pre dieťa, s ktorým pracujú. 

o Opýtajte sa, či niekto chce dobrovoľne povedať svoje návrhy.  

Spoločne ako skupina sa snažte vytvoriť súbor tipov na vysvetlenie tejto problematiky dieťaťu. Niektoré body pravdepodobne budú zahŕňať aj tieto 

oblasti: 

o jasné vyjadrovanie, 

o čestnosť a úprimnosť, 

o pýtať sa, či dieťa rozumie, 



 

o byť pripravený podať vysvetlenie aj iným spôsobom. 

 

 TIP K ŠKOLENIU: Nasledovná časť AKO KOMUNIKOVAŤ (3.5 -3.12) obsahuje cvičenia v rôznych trvaniach. Podľa potreby môžete vybrať iba tie, ktoré su 

vhodné pre danú skupinu alebo harmonogram. 

 

3.5 AKO KOMUNIKOVAŤ: NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA 

Cieľ: Povzbudiť účastníkov, aby porozumeli dôležitosti neverbálnej kominikácie 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3 

 Požiadajte účastníkov, aby vyplnili cvičenie o neverbálnej komunikácii, ktoré má tieto výsledky: 

 identifikácia komunikačných elementov, 

 rozoznanie bariér v komunikácii, keď nie je poskytnutá žiadna odpoveď, 

 identifikácia špeciálnych komunikačných potrieb, 

 identifikácia komunikačného správania, štandardov a mýtov. 

 Skupinu rozdeľte do dvojíc pomocou číslovania účastníkov 1 alebo 2. 

o Jednotky a dvojky rozdeľte na 2 veľké skupiny. 

o Každej skupine dajte osobitné inštrukcie tak, aby ich tá druhá skupina nepočula.  

Skupina č. 1: Každá osoba musí uložiť dve stoličky oproti sebe. Ich úlohou je počúvať osobu, ktorá si príde sadnúť oproti nim. Musia IBA POČÚVAŤ, nesmú 

komunikovať žiadnym iným spôsobom (žiadna mimika, prikyvovanie, usmievanie a pod.).  



 

Skupina č. 2: Každá osoba si musí vymyslieť niečo pekné alebo zaujímavé, o čo by sa chcela podeliť s nejakou osobou zo skupiny číslo 2. Potom si musí vybrať 

partnera zo skupiny číslo 1, posadiť sa oproti nemu a povedať mu svoju informáciu.  

 Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti prostredníctvom spätnej väzby v celej skupine týmto spôsobom:  

Skupina č. 1: Aké ťažkosti pociťovali, keď ich nikto pri rozprávaní nebral do úvahy? Aké pocity prežívali, na čo mysleli a aký toto všetko malo dopad na  

ďalšiu komunikáciu? 

Skupina č. 2: Aké ťažkosti pociťovali pri počúvaní bez komunikácie o ich aktívnom počúvaní? Aké pocity prežívali, na čo mysleli a aký toto všetko malo 

dopad na ďalšiu komunikáciu? 

Celá skupina: 

Aké metódy zvyčajne používame, aby sme ukázali, že počúvame?  

- Neverbálne: prikyvovanie, výraz tváre, očný kontakt, celková reč tela. 

- Verbálne: pozitívne zvuky (aha, ehm a pod.), tón hlasu, otvorené a uzavreté otázky, parafrázovanie, sumarizácia. 

Požiadajte účastníkov, aby diskutovali o tom ako porozumieť verbálnym a neverbálnym náznakom a aké môžu byť dôvody týchto prejavov u detí. Nech sa 

zamerajú hlavne na: 

o vek/štádium vývinu – všetky deti môžu pociťovať jazykové rozdiely; 

o kultúrne – očný kontakt môže byť skutočne dôležitý, keďže v niektorých kultúrach môže naznačovať zlé spôsoby a v iných zase predpoklady o 

nedostatku úprimnosti; 

o autizmus/Aspergerov syndróm – môžu ovplyvniť komunikáciu; 

o gestikulácia rukami – ukazovanie, dotyky. 



 

3.6 AKO KOMUNIKOVAŤ: IDENTIFIKÁCIA A PREKONÁVANIE PREKÁŽOK V KOMUNIKÁCII 

Cieľ: začať diskusiu o prekážkach v komunikácii. 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 8 – 9 prezentácie vo formáte PowerPoint.  

Vysvetlite skupine, že teraz sa budete venovať prekážkam v komunikácii s deťmi, so zameraním na techniky učenia sa na prekonávanie týchto prekážok 

vo zvyšku tohto modulu. Začnite aktivitou, počas ktorej sa opýtate všetkých účastníkov, ktoré prekážky podľa nich bránia komunikácii vo všeobecnosti, 

komunikácii s deťmi alebo komunikácii s deťmi prekonávajúcimi nejakú krízu (v prípade potreby pridajte ďalšie kategórie). Slajd č. 8 uvádza niektoré 

navrhované odpovede (odporúča sa ho ukázať až po ukončení tejto aktivity).  

 Komentár k slajdu č. 8: Zosumarizujte celú diskusiu a k príkladom uvedeným na slajde pridajte v prípade potreby ďalšie. 

Opýtajte sa účastníkov, ako je možné prekonať prekážky v komunikácii. Používajte pri tom slajd č. 9, ktorý uvádza niekoľko príkladov. 

 Komentár k slajdu č. 9: Tento slajd uvádza niekoľko príkladov – opýtajte sa účastníkov, čo by pridali. Vysvetlite im, že neskôr budete robiť jednu 

aktivitu, ktorá sa zameriava špeciálne na prácu s deťmi s problematickým správaním. 

 
Prekážky a výzvy v komunikácii

 Jazyková bariéra,

 strach, obavy alebo nedôvera dieťaťa,

 nedostatok sebadôvery u profesionála a dieťaťa,

 individuálne rozdiely v komunikácii,

 faktory okolitého prostredia,

 iné?

8

Ako prekonať prekážky v komunikácii

 Plánovanie,

 príprava,

 alternatívne komunikačné techniky,

 vytváranie sebaistoty,

 prax. 
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3.7 AKO KOMUNIKOVAŤ: TÓN, JAZYK A PRÍSTUP PRIATEĽSKÝ K DEŤOM 

Cieľ: začať diskusiu o tom, čo robiť a nerobiť počas komunikácie. 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajd M3 č. 10 

 Vysvetlite skupine, že teraz sa budete venovať tomu, čo robiť a nerobiť pri komunikácii s deťmi. 

Slajd č. 10: Povedzte účastníkom, aby samostatne pracovali na čítaní tipov uvedených v ich pracovných zošitoch a aby uvažovali o týchto otázkach: 

o Ktoré z týchto tipov sú najdôležitejšie pre deti, s ktorými pracujete a prečo? 

o Ktoré z týchto tipov používate v súčasnosti najčastejšie? Sú efektívne? Prečo?  

o Ktoré z týchto tipov používate v súčasnosti najčastejšie? Prečo? 

o Chcete ešte niečo dodať? 

Opýtajte sa, či niekto chce dobrovoľne povedať svoje zistenia. 

Školiteľ by mal zdôrazniť dôležitosť vytvorenia vzťahu s dieťaťom, ktorý je založený na obojstrannom rešpekte, a dôležitosť vyzdvihnutia individuality dieťaťa a 

zvláštnych okolností a skúseností. Uľahčí tak diskusiu. Toto je základná súčasť práva na zmysluplnú účasť a práva byť vypočuté. Tiež je to úzko prepojené s 

právom na nediskrimináciu a s dôležitosťou vyhnutia sa stereotypom alebo predpokladom, že automaticky poznáte názory, želania alebo pocity dieťaťa na 

základe ľubovoľných kritérií ako vek, rod, sociálny pôvod, etnický pôvod, náboženstvo, sexuálna orientácia a pod. 

TIPY NA KOMUNIKÁCIU PRIATEĽSKEJŠIU K DEŤOM [KÓPIA TEXTU UVEDENÉHO V PRACOVNOM ZOŠITE]: 

Nasledujúce tipy sú užitočné hlavne v súdnom kontexte: 

Meniť komunikáciu na priateľskejšiu k 
deťom: áno a nie

1. Ktoré z týchto tipov sú najdôležitejšie pre 

deti, s ktorými pracujete a prečo?

2. Ktoré z týchto tipov používate v súčasnosti 

najčastejšie? Sú efektívne? Prečo?

3. Chcete ešte niečo dodať?
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3.8 AKO KOMUNIKOVAŤ: KOMUNIKÁCIA S DEŤMI S PROBLEMATICKÝM SPRÁVANÍM 

Cieľ: Rozvinúť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie s deťmi s problematickým správaním, vrátane sebareflexie v oblasti vlastných reakcií a krokov, ktoré 

môžu urobiť, aby uľahčili komunikáciu. 

Časový plán: 45 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 11 – 15 prezentácie vo formáte PowerPoint.  

 TIP K ŠKOLENIU: Školitelia by mali kontrolovať očakávania, ktoré majú účastníci od tejto aktivity, a vysvetliť im, že sa nevenuje problém súvisiacim so 

sebaobranou alebo s obmedzením voľnosti pohybu. Táto aktivita neposkytuje ani špecializované školenie o práci s deťmi, ktoré sú nebezpečné pre seba alebo 

pre ostatných.  

Upriamte pozornosť účastníkov na tabuľku v pracovných zošitoch, ktorá popisuje potenciálne emocionálne, kognitívne, fyzické a interpersonálne 

odpovede na problémy (uvedená aj nižšie): 

EMOCIONÁLNE KOGNITÍVNE FYZICKÉ INTERPERSONÁLNE A 

BEHAVIORÁLNE 

šok 

hnev 

zúfalstvo/depresia/smútok 

otupenosť 

zhrozenie/strach 

vina 

fóbie 

zhoršené sústredenie 

zhoršená schopnosť 

rozhodovať sa 

zhoršená pamäť 

zmätenosť 

poruchy 

znížená sebaistota 

únava 

nespavosť 

zlý spánok 

prehnané reakcie na 

vzruchy 

bolesti hlavy 

tráviace problémy 

agresia 

nepriateľstvo 

nedostatok dôvery  

podstupovanie rizika 

ľahko sa rozplače 

nedostatok emócií 

ostražitosť  



 

smútok 

podráždenosť 

precitlivenosť/vyburcovanie 

prehnaná ostražitosť  

beznádej/bezmocnosť 

pocit odlúčenia 

sebaobviňovanie 

dotieravé 

myšlienky/spomienky 

obavy 

nočné mory 

retrospektíva/spomienky 

znížená chuť do jedla 

vyľakané reakcie 

 

nedostatok empatie  

záchvaty hnevu 

odmietanie ísť do 

školy/domov a pod. 

odmietanie 

spolupracovať s 

profesionálmi  

odcudzenie sa 

stiahnutie sa zo 

spoločnosti/izolácia 

vyšší výskyt problémov 

so vzťahmi 

užívanie drog/alkoholu 

 

 Opýtajte sa účastníkov, aký druh reakcie alebo správania počas práce s deťmi považujú za ťažký na zvládnutie. 

Napíšte ich odpovede na tabuľu flip-chart.  

 Požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili na menšie skupinky zložené z 3 – 4 ľudí, a prideľte každej skupine po 

jednom alebo dvoch druhoch správania z tých, ktoré sú zapísané na tabuli flip-chart. Odprezentujte slajd č. 11. 

Komentár k slajdu č. 11: Požiadajte účastníkov, aby v skupinách diskutovali o otázkach uvedených na slajde. Na 

túto aktivitu vyhraďte 20 minút. 



 

 

 Požiadajte účastníkov o ich odpovede na otázky, aby ste o nich potom mohli diskutovať v skupine.  

Po diskusii uzavrite prezentáciou niekoľkých bežných odpovedí, použite pritom slajdy č. 12 – 13 a kľúčové kroky uvedené na slajdoch č. 14 – 15. 

Čo sa s nami deje? Ako sa cítime?

 Frustrovaní,

 zúfalí,

 menej odhodlaní/menej nás to trápi,

 otrávení,

 pod tlakom/nervózni,

 neschopní alebo nanič,

 nahnevaní,

 vystrašení,

 máme chuť sa vzdať,

 v nepohodlí.
12  

Prečo reagujeme týmto spôsobom?

 Chceme pomôcť.

 Nereagujú tak, ako chceme alebo 

potrebujeme, aby reagovali.

 Tú prácu musíme urobiť kvôli zamestnaniu.

 Chceme sa k nim nejako „dostať“.

 Nebudú počúvať.

 Cítili sme nedostatok rešpektu alebo ocenenia.

 Cítili sme hrozbu alebo strach.
13  

Kroky, ktoré sa dajú vykonať okamžite

 Upokojiť sa (dýchať),

 prestávka,

 pitie alebo niečo na jedenie,

 pokojný tón hlasu,

 otvorená reč tela,

 udržiavanie správnych emocionálnych/fyzických hraníc,

 jasné podávanie faktov,

 iné?
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 Komentár k slajdu č. 14: Kroky zahŕňajú aj: 

 upokojiť sa (dýchať); 

 v závislosti od situácie dieťa možno upokoja niektoré z nasledujúcich krokov: 

o prestávka, 

o jedlo alebo niečo na pitie, 

o pokojný tón hlasu, 

o otvorená reč tela, 

o fráza: „môžeš chvíľu predýchať a potom mi povieš všetko, čo chceš, aby som vedel/a“, 



 

o fráza: „dovoľ mi len overiť, či som zatiaľ všetko dobre pochopil/a“ [a nasledovná sumarizácia], 

o udržiavanie správnych emocionálnych/fyzických hraníc, 

o jasné podávanie faktov (napr. ak je dieťa iracionálne), 

o povedzte, že sa vám nepáči jazyk, ktorý dieťa používa a požiadajte ho, aby s tým prestalo (napr. ak jej dieťa vulgárne). 

 Komentár k slajdu č. 15: Zvážte, či sú prítomné nejaké prekážky v komunikácii, ktoré zhoršujú situáciu alebo 

prispievajú k jej zhoršovaniu. Pripomeňte body uvedené v aktivite č. 3.6. Zvážte nasledovné:  

 prostredie/ miesto, kde sa odohráva stretnutie alebo vypočúvanie (pripomeňte aktivitu č. 3.3 o tom, kde 

komunikovať s dieťaťom); 

 prítomnosť relevantnej podpornej osoby (pripomeňte aktivitu č. 3.3 o tom, kto by mal byť prítomný); 

 reč tela, napr. sedieť v rovnakej úrovni ako dieťa namiesto státia/nevstupovať do jeho osobného priestoru 

(pripomeňte aktivitu č. 3.4 o neverbálnej komunikácii); 

 jazyk, tón a prístup (pripomeňte aktivitu č. 3.7); 

 používanie pomôcok komunikácie, napr. ak je dieťa utiahnuté (podrobne vysvetlené v aktivite č. 3.9); 

 poskytnutie ďalších informácií dieťaťu (napr. ak dieťa nebolo informované o procese alebo pripravené naň); 

 akékoľvek známe vývinové faktory špecifické pre dané dieťa, ktoré môžu ovplyvňovať jeho správanie alebo 

komunikáciu (pripomeňte modul č. 2); 

 v relevantných prípadoch zváženie odporúčania dieťaťa na úrady zodpovedné za ochranu dieťaťa (pripomeňte 

aktivitu č. 3.4); 

 Iné? 

Na túto diskusiu vyhraďte 25 minút. 

Existujú nejaké prekážky v 
komunikácii?

Zvážte:

 okolie/miesto, 

 prítomnosť relevantnej podpornej osoby,

 reč tela, 

 jazyk, tón a prístup, 

 používanie pomôcok na uľahčenie komunikácie, 

 poskytnutie informácií, 

 vývinové faktory špecifické pre dané dieťa, ktoré môžu 
ovplyvňovať jeho správanie alebo komunikáciu, 

 či odporučiť dieťa na úrady zodpovedné za ochranu 
dieťaťa, 

 iné? 15



 

3.9 AKO KOMUNIKOVAŤ: KOMUNIKÁCIA S DOSPIEVAJÚCIMI DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI 

Cieľ: Rozvinúť zručnosti účastníkov v komunikácii s dospievajúcimi deťmi a mladými ľuďmi 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 13 prezentácie vo formáte PowerPoint, Flipchartový papier 

 Vysvetlite účastníkom, že ľudia z praxe a odborníci sa často stretajú s tým, že býva ťažké  
komunikovať s dospievajúcimi deťmi a mladými ľuďmi. 
 

 
 

TIP K ŠKOLENIU: V tejto situácii môžu niektorí účastníci začať vtipkovať o tom, aké môže byť pre rodičov ťažké  
komunikovať predovšetkým s tínedžermi. Tento typ diskusie nie je nutne problematický, ale je  
dôležité nasmerovať účastníkov k pochopeniu toho, že dospievajúce deti, tínedžeri a mladí  
ľudia nie sú ‘problémom, ktorý treba riešiť’ a je potrebné byť opatrný, aby nedochádzalo  
k ich diskriminácii. 
 

 

 

Požiadajte účastníkov, aby pracovali vo dvojiciach a ‘vstúpili do topánok dieťaťa’. Dvojice si  
predstavia, že sú dvaja priatelia, tínedžeri, a rozprávajú sa o profesionáloch, s ktorými  
prichádzajú do kontaktu (napr. sociálni pracovníci, súd, polícia). Vyzvite účastníkov, aby dvojica  
hovorila o ich vlastnej profesii. 

- Účastníci by sa mali snažiť dostať do role: ‘môj policajný úradník hovorí so mnou…’ 
- Čo by deti povedali o tom, aké je to hovoriť s profesionálmi? 
- Čo im lezie na nervy? Čo im pomáha rozhovoriť sa? Čo je dobré, čo je zlé? 

 
 

 

Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupinu s ďalšou dvojicou a pokúsili sa spolu prísť na to, ako  
byť lepší v komunikácii s dospievajúcimi deťmi a mladými ľuďmi, využijúc všetky materiály  
z Modulu 2 a 3. 
 

 
 

Premietnite Slajd 16 a urobte si plenárnu diksusiu na túto tému. Všimnite si, že deti, ktoré  
prispeli svojimi názormi do týchto materiálov opakovane používali tieto slová pri  
opise komunikácie (slová dobrý a zlý). 

 

 

Komunikácia s adolescentmi a 
mladými ľuďmi

 Kľúčové slovné spojenia

 Rešpektovať

 Nevyvyšovať sa

 Nepristupujte k nám všetkým rovnako

 Počúvajte

 Spoznajte ma

 Nemyslite si, že ma poznáte
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3.10 AKO KOMUNIKOVAŤ: SÚBOR NÁSTROJOV KREATÍVNEJ KOMUNIKÁCIE  

Cieľ: Poskytnúť účastníkom príležitosť zvážiť spôsoby použitia súboru nástrojov kreatívnej komunikácie vo svojich odborných aktivitách v budúcnosti. 

Časový plán: 45 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajdy M3 č. 17 – 24 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

 Odprezentujte slajdy č. 17 – 22 o alternatívnych komunikačných metódach. 

 Komentár k slajdu č. 17: Tento slajd zobrazuje štyri hlavné kategórie alternatívnych komunikačných metód.  

- Tlmočníci a facilitátori sa dajú využiť na rôzne účely, vrátane tlmočenia rôznych jazykov a znakového jazyka, a na 

uľahčenie konverzácie v prípade, že je jazyk účastníkov „rovnaký“, ale jedna zo strán komunikuje mierne 

odlišným spôsobom. Napr. v prípade dieťaťa s narušenou komunikačnou alebo jazykovou schopnosťou môže 

facilitátor pomôcť „pretlmočiť“ reč dieťaťa tak, aby jej predmetný odborník jednoduchšie porozumel. 

- Znaky a symboly: existuje množstvo rôznych znakov a symbolov, ktoré sa dajú využiť na uľahčenie alternatívnych 

komunikačných metód. Súbor znakov a symbolov Makaton je výnimočne dôležitým druhom, ktorý sa využíva v 

Spojenom kráľovstve. Účastníci dostali materiály od charitatívnej organizácie Makaton, v ktorých sa vysvetľuje, 

ako používať súbor znakov a symbolov Makaton. Tento systém často využívajú deti, u ktorých sa reč ešte len 

vyvíja. S nadobúdaním väčšieho množstva rečových zručností postupne používajú menej a menej symbolov 

Makaton. Zdroj: https://www.makaton.org/.  

- Obrázkové komunikačné systémy sú formou komunikácie, ktorá je veľmi rozšírená pri práci s autistickými deťmi 

v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve je systém založený na výmene obrázkov (tzv. PECS systém) 

organizovaný pomocou tzv. Pyramídových vzdelávacích konzultantov (Pyramid Educational Consultants). Viac 

na:http://www.pecs-unitedkingdom.com/. Stránka uvádza, že „systém PECS Bol vyvinutý v roku 1985 ako 

Komunikácia s adolescentmi a 
mladými ľuďmi

 Kľúčové slovné spojenia

 Rešpektovať

 Nevyvyšovať sa

 Nepristupujte k nám všetkým rovnako

 Počúvajte

 Spoznajte ma

 Nemyslite si, že ma poznáte
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unikátny rozširujúci/alternatívny balíček komunikačnej intervencie pre jedincov s poruchou autistického spektra 

a súvisiacimi vývinovými poruchami. Prvýkrát bol použitý na podujatí „Delaware Autistic Program“ a odvtedy je 

celosvetovo uznávaný, a to hlavne vďaka zameraniu na inciačnú zložku komunikácie. Na používanie systému nie 

sú potrebné zložité alebo drahé materiály a pomôcky. Pri jeho tvorbe sa brali do úvahy rodiny, učitelia, a 

poskytovatelia rezidenčnej starostlivosti, takže sa dá ihneď využívať v rôznom prostredí.“  

- Súbor nástrojov kreatívnej komunikácie umožňuje odborníkom vybrať si zo spektra prístupov na podporu 

komunikácie, ktorá nie je jednoducho dosiahnutá pomocou reči alebo tradičných spôsobov. Niekoľko 

alternatívnych postupov bude vysvetlený ich na ďalších slajdoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Komentár k slajdom č. 18 – 23: Tieto slajdy podrobnejšie vysvetľujú kreatívnu komunikáciu. Požiadajte 

účastníkov, aby premýšľali o tom, či by mohli využiť niektoré z týchto techník pri svojej komunikácii s deťmi, prečo áno a 
prečo nie. V prípade potreby pripomeňte diagram Kruhy vplyvu. 

 Požiadať účastníkov, aby spolu premýšľali o „súbore nástrojov kreatívnej komunikácie“ vo svojom odbore. Ich plán 

by mal obsahovať: 
o zoznam užitočných nástrojov,  
o informácie o tom, kedy používať jednotlivé nástroje. 

Účastníkom na prípravu plánov dajte 10 – 20 minút. 

Kreatívne hranie

 Komunikácia prostredníctvom hračiek na 

opísanie vecí, o ktorých deti nechcú 

alebo nevedia hovoriť ústne.

 Môžu kresliť obrázky rodiny a školy, 

vyrábať modely, pocitové masky a pod. 
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Používanie predmetu na hranie

 Bábky alebo mäkká hračka sa dajú použiť pri 

rozhovore s dieťaťom o jeho názoroch alebo 

pocitoch.

 Takéto predmety môžu pomôcť rozptýliť 

dieťa a prispieť k jeho pokoju.
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Príbehy, rýmovačky a básničky

 Deti môžu vytvárať vlastné príbehy.

 Príklad: Čo by si chcel/a, aby o tebe tvoja 

náhradná rodina vedela? 

 Deti môžu písať básničky alebo rýmovačky o 

svojich pocitoch.

 Knihy s príbehmi o rôznych témach môžu byť 

užitočné pri vysvetľovaní ťažkých tém (vecí 

ako smrť alebo adopcia). 
21  

Vizuálne pomôcky a IKT 

 Vizuálne pomôcky na vyjadrenie pocitov:

 napr. kartičky s obrázkami domova, školy, 

špeciálnych udalostí, 

 obrázky šťastných, smutných alebo nahnevaných 

tváričiek na vyjadrenie pocitov.

 Používanie počítačov alebo tabletov na 

prezentovanie vlastných informácií o témach, 

ktoré sa ich týkajú, profesionálom.
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Kruhy vplyvu

23

Moja 

krajina/vláda

Môj odborný 

orgán

Moja 

organizácia/

moji 

nadriadení

Moji 

kolegovia

JA

 

 

 



 

Požiadajte každú skupinu, aby svoj plán predstavila zvyšku účastníkov, ktorí potom poskytnú spätnú väzbu.  

Odprezentujte slajd č. 24, ktorý obsahuje príklady. 

 Komentár k slajdu č. 24: Slajd uvádza niekoľko príkladov obsahu súboru nástrojov. 

 Odkážte účastníkov na kapitolu Doplnkové čítanie v Pracovnom zošite účastníka, ktorá uvádza niektoré užitočné 

komunikačné nástroje, vrátane „komunikačného pasu“. Školitelia by sa s týmito materiálmi mali oboznámiť pred 
začiatkom školenia. 
Môžu tiež odkázať na webovú stránku Coram Voice (http://www.coramvoice.org.uk/download-area), ktorá ponúka 

ďalšie zdroje týkajúce sa komunikácia s deťmi.  

Súbor nástrojov (Toolkit)

 Hračky (napr. bábiky a malé figúrky, nábytok do domčeka pre 

bábiky, bábky),

 gombíky a kamienky (v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách),

 papier, maľovanky,

 perá, ceruzky, farbičky a iné písacie potreby,

 nálepky (napr. zlaté hviezdičky),

 vysvedčenia, 

 knihy o príbuzných témach,

 rýmovačky a básničky,

 počítač, prenosný počítač, tablet alebo smartfón.
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3.11 AKO KOMUNIKOVAŤ: PLÁNOVANIE POZITÍVNEJ KOMUNIKÁCIE 

Cieľ: poskytnúť účastníkom príležitosť precvičiť si komunikáciu s „deťmi“. 

Časový plán: 1 hodina – 1 hodina a 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3, slajd M3 č. 25 prezentácie vo formáte PowerPoint, papier a perá na tabuľu Flip-chart 

 Požiadajte účastníkov, aby pracovali v malých skupinkách. Každá skupina by mala vytvoriť prípadovú štúdiu na 

základe možností vymenovaných v pracovnom zošite (slajd č. 25). Mali by vybrať jednu vlastnosť z každého riadka 
uvedenej tabuľky. 

 Odprezentujte slajd č. 26 a požiadajte každú skupinu, aby pripravila plán pozitívnej komunikácie s týmto 

dieťaťom. Plán by mal obsahovať: 

o kde sa komunikácia bude odohrávať,  

o kedy sa bude odohrávať,  

o poznámky o potrebnom vybavení a materiáloch, 

o kto tam bude, 

o dodatočná potrebná podpora, 

o úvodná veta komunikácie, 

o všeobecný plán komunikácie, 

o čo plánujú robiť po ukončení komunikácie. 

Požiadajte účastníkov, aby si pri každej časti poznačili otázky, dodatočné informácie, ktoré budú po potrebovať, alebo 

kroky, ktoré je nevyhnutné vykonať. Účastníkom na prípravu plánov dajte 30 – 45 minút. 

  Požiadajte každú skupinu, aby svoj plán predstavila zvyšku účastníkov, ktorí potom poskytnú spätnú väzbu. 

Plánovanie komunikačnej prípadovej 
štúdie

Vek 10 14 17 12

Pozadie Žije s matkou a 
otec ich opustil 
pred mnohými 
rokmi.

Má dvoch otcov. Nemá domov. Žije v 
opatrovníckom 
zariadení.

Dôvody 
komunikácie

Dieťa je 
obvinené z 
trestného činu.

Dieťa oznamuje 
trestný čin.

Dieťa je migrant 
bez sprievodu.

Navrhnúť, kde 
by dieťa malo 
bývať.

Dodatočné 
faktory

hluchota Nehovorí 
štátnym 
jazykom na 
úrovni 
materinského 
jazyka.

fyzické 
problémy

behaviorálne 
problémy
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Plánovanie komunikačného cvičenia

 Čo?

 Kde?

 Kedy? 

 Kto? 

 Ako? 
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3.12 AKO KOMUNIKOVAŤ: KOMUNIKAČNÉ ROLOVÉ HRY 

Cieľ: poskytnúť účastníkom príležitosť precvičiť si komunikáciu s „deťmi“. 

Časový plán: 1 hodina – 1 hodina a 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M3 

 TIP K ŠKOLENIU: Cvičenie s rolovými hrami sa dá vykonať niekoľkými spôsobmi. Členovia niektorých skupín budú nadšení a ochotní zapojiť sa, zatiaľ čo 

medzi členmi iných skupín budú aj plachí, nervózni alebo takí, ktorí sa zapojiť jednoducho nechcú.  

Školitelia môžu zvážiť nasledujúce možnosti a rozhodnúť sa, ako toto cvičenie vykonať čo najlepšie podľa potrieb danej skupiny. 

 Tieto rolové hry vyžadujú od účastníkov, aby zahrali komunikáciu s mladými ľuďmi v  
rôznych situáciách. Toto môže potenciálne účastníkov znepokojiť. Školitelia by si mali byť  
toho vedomí a účastníkov na to upozorniť. 
 
 

 

Možnosť č. 1  

- Rozdeľte skupinu do malých trojčlenných skupiniek. Každý účastník bude postupne hrať „mladú osobu“, „odborníka“ a „pozorovateľa“. 

- Na každú rolu dajte účastníkom 5 minút. Úlohou pozorovateľa bude pozorovať a po ukončení poskytnúť spätnú väzbu. 

Možnosť č. 2  

- Postupujte ako pri možnosti č. 1, skupinka on však pridajte ďalšieho dospelého, aby mali spolu štyroch členov. Ďalší člen môže byť rodič alebo 

odborník.  

- Túto možnosť si zvoľte v prípadoch, keď cítite, že v skupine sú účastníci, ktorí by radšej hrali rolu „podpory“, aby nemuseli hrať dieťa alebo odborníka. 



 

Možnosť č. 3  

- Požiadajte, aby sa prihlásili dobrovoľníci, ktorí budú hrať deti a profesionálov, a aby rolovú hru zahrali pred celou skupinou. 

- Nechajte ich hrať asi 5 – 10 minút a potom usporiadajte skupinovú diskusiu. 

 

Možnosť č. 4  

- Ak je jasné, že nikto z účastníkov sa nezapojí, posledná možnosť je, že školiteľ zahrá vypočúvanie a komunikáciu.  

- Hrajte asi 5 – 10 minút a potom usporiadajte skupinovú diskusiu. 

 Pokyny k rolovým hrám: 

Školitelia si pokojne môžu pripraviť vlastné pokyny podľa potrieb skupiny, ale uvádzame aj niekoľko príkladov: 

- prvý kontakt s dieťaťom, ktoré udáva krádež, 

- vypočúvanie dieťaťa obvineného z krádeže, 

- komunikácia s dieťaťom o tom, kde žije, 

- komunikácia s detským migrantom bez sprievodu, ktorých chce žiť vo vašej krajine. 

 TIP K ŠKOLENIU: po náročnej rolovej hre sa odporúča usporiadať cvičenie na to, aby sa účastníci „dostali“ zo svojej roly. Stačí jednoduché cvičenie, ako 

napr. postupné uvádzanie svojho mena a obľúbeného jedla. To účastníkov odpúta od hranej úlohy a vráti ich do reality v miestnosti. 



 

3.13 AKO KOMUNIKOVAŤ: SPOLUPRACUJEME NA RIEŠENÍ PROBLÉMOV PRI KOMUNIKÁCII 

Cieľ: poskytnúť účastníkom príležitosť precvičiť si komunikáciu s „deťmi“. 

Časový plán: 1 hodina 

Pomôcky: Pracovný zošit M3 

 Požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili do trojčlenných skupín. 

Požiadajte skupiny, aby „rozmýšľali o prípadoch, keď mali problémy pri komunikácii s dieťaťom alebo mladým človekom“. 

• V každej skupine určite strážcu času (alebo túto úlohu vykonajte vy pre celú skupinu). 

• Každý prezentujúci na rozprávanie o svojej dileme dostane 5 minút. 

• Členovia skupín budú mať 5 minút na otázky. Nenavrhujte riešenia. 

• Na konci vyhradeného času môže prezentujúci počas 5 minút požiadať o radu a spätnú väzbu. 

• Vymeňte prezentujúceho a opakujte. 

 

Toto je koniec modulu. Poďakujte účastníkom za aktívnu účasť a prejdite na ďalší modul.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepozerajte sa na mňa zhora.  

  

Začnite sa viac sústrediť na ľudí, o ktorých 

sa budete starať, nie na udalosti okolo 

nich. 

 

Každý profesionál hovorí s deťmi inak. 

Najlepší spôsob ako s nimi komunikovať 

je však nepoužívať nadávky alebo deti 

strašiť, ale hovoriť s nimi s rešpektom. 

Chcel som povedať 

‘sklamte ich s citom’ ale to 

vyjadruje nadradenosť. 

Zaujímajte sa o deti. Nevnímajte ich ako 

bytosti, ktorým je všetko jedno.  

Rozprávajte sa s nimi tak 

 

Spoznajte dieťa a zapamätajte si 

o ňom osobné informácie, aby 

ste sa s ním o nich mohli 

nabudúce rozprávať. 

 

Je potrebné, aby zástupcovia inštitúcií 

vnímali deti ako rovnocenných partnerov, 

a nie sa na ne pozerali zhora – aby boli 

viac chápaví a menej panovační. 

Snažte sa porozumieť 

človeku a nielen tomu, čo sa 

stalo. 

Ak policajt požiada dieťa, aby si sadlo, tak 

aj on by si mal sadnúť, aby nebol oveľa 

vyšší. 

 

Hlasy detí a mladých ľudí 



 

MODUL Č. 4: USMERNENIE O SÚDNICTVE ZOHĽADŇUJÚCOM POTREBY DETÍ 

TRVANIE: 2 hodiny  

CIELE: Poskytnúť úvodné informácie týkajúce sa Usmernení Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom 

potreby detí, aby účastníci vedeli o ich existencii a aby ich mohli používať pri svojej práci. 

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

30 MINÚT 4.1: Úvod do 

problematiky Usmernení 

Rady Európy o súdnictve 

zohľadňujúcom potreby 

detí 

 Pracovný zošit M4 

 slajdy M4 č. 1 – 19 

prezentácia a 

diskusia  

1 HODINA A 30 

MINÚT 

4.2: cvičenia s 

problematikou Usmernení 

Rady Európy o súdnictve 

zohľadňujúcom potreby 

detí 

 Pracovný zošit M4  

 časopis, nožnice, 

lepidlo, papier, perá 

cvičenie 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY USMERNENÍ RADY EURÓPY O SÚDNICTVE ZOHĽADŇUJÚCOM POTREBY DETÍ 

Cieľ: poskytnúť úvodné informácie týkajúce sa usmernení o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, aby účastníci vedeli o ich existencii a aby ich mohli 

používať pri svojej práci. 

Časový plán: 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M4, slajdy M4 č. 1 – 19 prezentácie vo formáte PowerPoint. 

Odprezentujte slajd č. 2 a opýtajte sa účastníkov, čo pre nich znamená súdnictvo „zohľadňujúce potreby detí“.  

 

Čo znamená súdnictvo „zohľadňujúce 
potreby detí“?

Čo vám napadne, 

keď počujete slová 

„súdnictvo 

zohľadňujúce 

potreby detí“?’

2  

Odprezentujte slajdy č. 3 – 19.  

Komentár k slajdom č. 3 – 4: tieto slajdy poskytujú odpovede na otázku, čo znamená súdnictvo „zohľadňujúce  

potreby detí“ priamo z textu Usmernení Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. [Odprezentujte každý 

bod]  

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí 
je:

 prístupné,

 veku primerané 

 rýchle 

 dôsledné,

 prispôsobené potrebám a 

právam dieťaťa a 

zamerané na ne.

4

 Rešpektuje: 

 právo na participáciu,

 integritu a dôstojnosť 

dieťaťa, 

 práva na náležité postupy,

 súkromný a rodinný život.

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, ods. 2(c)

Čo znamená súdnictvo „zohľadňujúce 
potreby detí“?

„efektívna implementácia všetkých detských 

práv... primerané zohľadnenie úrovne zrelosti a 

chápania dieťaťa a okolností prípadu“.

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, ods. 2(c)

3



 

Komentár k slajdu č. 5: Opýtajte sa účastníkov, prečo je súdnictvo zohľadňujúce potreby detí dôležité.  

Komentár k slajdu č. 6: Slajd č. 6 uvádza niekoľko možných odpovedí na túto otázku. Lepšie výsledky pre dieťa 

môžu byť krátkodobé (napr. celý proces je produktívnejší a práva dieťaťa sú počas neho chránené), ale aj dlhodobé 

(napr. sa zníži traumatizovanie dieťaťa a naopak sa zvýši pocit oprávnenia, čo následne umožní pozitívnejšie dlhodobé 

výsledky). 

 

Prečo je dôležité súdnictvo „zohľadňujúce 
potreby detí“ ?

 Lepšie výsledky pre dieťa, 

 lepší (presnejší) dôkazový materiál pre súdne 

konanie,

 lepší (presnejší) rozhodovací proces,

Usmernenia zviditeľňujú a zvyšujú dôležitosť 

súdnictva zohľadňujúceho potreby detí.
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Usmernenia o súdnictve 
zohľadňujúcom potreby detí (2010)

Vzťahujú sa na deti (mladšie ako 18 

rokov) v kontakte so súdnym 

systémom, vrátane:

trestného súdnictva, 

občianskeho súdnictva a

správneho súdnictva. 7  

Komentár k slajdu č. 7: Vysvetlíte, že usmernenia sa vzťahujú na všetky okolnosti, v ktorých deti pravdepodobne 

prídu (z akéhokoľvek dôvodu alebo v akejkoľvek situácii) do kontaktu s trestným, občianskym alebo správnym 

súdnictvom. Vzťahujú sa napr. na: 

 deti v konflikte so zákonom (tzn. deti, ktoré sú podozrivé, obvinené alebo usvedčené zo zločinu),  

 deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú,  

 deti, ktoré prechádzajú procesom adopcie,  

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí 
je:

 prístupné,

 veku primerané 

 rýchle 

 dôsledné,

 prispôsobené potrebám a 

právam dieťaťa a 

zamerané na ne.

4

 Rešpektuje: 

 právo na participáciu,

 integritu a dôstojnosť 

dieťaťa, 

 práva na náležité postupy,

 súkromný a rodinný život.

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, ods. 2(c)



 

 deti, ktoré boli svedkami alebo obeťami trestného činu,  

 deti, ktoré žiadajú o azyl, 

 deti, ktoré sa stali súčasťou procesu týkajúceho sa opatery alebo boli umiestnené v inštitúcii rezidenčnej 

starostlivosti. 

[Tu môže školiteľ pridávať vlastné príklady.] 

Požiadajte účastníkov, aby si premysleli, s ktorým typom súdnictva prichádzajú do kontaktu pri svojej práci. 

 Komentár k slajdu č. 8: Vysvetlite, že Usmernenia sa vzťahujú na jednotlivé záležitosti v rozhodovacom procese  

(napr. rozhodnutie, čí obviniť dieťa alebo zariaďovanie väzby) aj na systematické problémy, napr. fyzické usporiadanie 

súdnej siene alebo podoba súdneho systému. Dôležité je spomenúť, že Usmernenia zabezpečujú súdnictvo 

zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom.  

 Komentár k slajdu č. 9: Slajd č. 9 uvádza niekoľko príkladov súdnictva zohľadňujúceho potreby detí pred súdnym 

konaním V tomto prípade sa „konaním“ myslí nejaká forma podujatia, ako napr. súdne konanie alebo dôležité 

stretnutie, a tieto usmernenia pokrývajú obdobie, ktoré vedie k tomuto podujatiu. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí 

pred súdnym konaním môže zahŕňať:  

 včasné informovanie detí, a to aj o vývoji prípadu (pripomeňte účastníkom právo na účasť, ktoré sa rozoberalo v 

module č. 1); 

 vypočúvanie a akákoľvek iná interakcia vykonaná spôsobom priateľským k deťom (pripomeňte komunikačné 

zručnosti priateľské k deťom z modulu č. 3); 

 dostupnosť alternatív k súdnemu konaniu vždy, keď môžu najlepšie poslúžiť najlepším záujmom dieťaťa (napr. 

odklon od trestného konania, mediácia, alternatívne riešenie sporu); 

Usmernenia sa vzťahujú na:

 samostatné rozhodovacie procesy, 

 systematické záležitosti. 

Upravujú potreby detí pred súdnym 

konaním, počas neho a po ňom.
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Príklady súdnictva zohľadňujúceho 
potreby detí pred súdnym konaním

 Včasné informovanie detí a konzultovanie s nimi,

 vypočúvanie a akákoľvek iná interakcia vykonaná spôsobom 

priateľským k deťom,

 dostupnosť alternatív k súdnemu konaniu,

 vysoký zákonom stanovený minimálny vek trestnej 

zodpovednosti,

 prístup k právnej pomoci a poradenstvu,

 bezpečnosť/osobitné ochranné opatrenia,

 iné? 9



 

 vysoký zákonom stanovený minimálny vek trestnej zodpovednosti; 

 prístup k právnej pomoci a poradenstvu; 

 bezpečnosť/osobitné ochranné opatrenia (napr. ochrana pred zastrašovaním, odvetné opatrenia alebo 

sekundárna viktimizácia). 

Iné? Dajte účastníkom príležitosť diskutovať o dobrej a zlej praxi, s ktorou sa možno stretli. Vedia napr. o situácii, keď 

dieťa nebolo dobre informované a nemalo pred vypočúvaním dostatok informácií o prípade? Prípadne je účastníkom 

školenia policajt, ktorý sa môže podeliť o overené postupy pri vypočúvaní detí? 

 Komentár k slajdu č. 10: Slajd uvádza príklady súdnictva zohľadňujúceho potreby detí počas súdneho konania. 

Tam patrí aj: 

 prístup k svojmu vlastnému právnemu poradenstvu a zastupovaniu v súdnom konaní, v ktorom existuje alebo by 

mohol existovať konflikt záujmov medzi dieťaťom a rodičmi alebo ďalšími príslušnými stranami; 

 právo na vypočutie a vyjadrenie svojho názoru (pripomeňte právo na účasť z modulu č. 1 a zdôraznite, že 

dieťaťu by nemalo byť zabránené vypočutie iba na základe jeho veku); 

 predchádzanie neprimeranému odkladu, napr:  

o predchádzanie odročeniam (napr. usporiadaním predbežného vypočutia a kontroly prípravy vypočutia, 

aby sa zabezpečilo, že všetky predvolania boli doručené, a že všetci svedkovia a ostatné zainteresované 

strany sú si vedomé potreby zúčastniť sa a že súdu a druhej strane odovzdali všetky nevyhnutné 

dokumenty); 

o ak je to nevyhnutné, súdne orgány by mali zvážiť možnosť prijímať prechodné rozhodnutia alebo 

monitorovať predbežné rozsudky počas určitého obdobia, aby ich mohli neskôr revidovať;  

Príklady súdnictva zohľadňujúceho 
potreby detí počas súdneho konania

 Prístup k právnej pomoci a poradenstvu,

 právo na vypočutie a vyjadrenie svojho 

názoru,

 predchádzanie neprimeranému odkladu,

 vhodné komunikačné techniky,

 prostredie priateľské k deťom.
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o súdne orgány prijímajú rozhodnutia, ktoré sú okamžite vykonateľné v prípadoch, keď by to bolo v 

záujme dieťaťa; 

 vhodné komunikačné techniky (pripomeňte modul č. 3); 

 prostredie priateľské k deťom, napr.:  

o všetky strany sedia na rovnakej úrovni (ani sudca nesedí na vyvýšenom mieste); 

o sudcovia, prokurátori, právnici a iní oficiálni predstavitelia nemajú na sebe oficiálne oblečenie alebo 

uniformu; 

o deti sú oboznámené s rozložením súdnej siene a s úlohou prítomných oficiálnych predstaviteľov pred 

začiatkom vypočúvania;  

o deti sedia vedľa svojho právneho zástupcu, aby mohli v prípade potreby jednoducho komunikovať počas 

konania;  

o deťom by malo byť dovolené, aby ich sprevádzali ich rodičia alebo v prípade potreby dospelý podľa ich 

výberu, pokiaľ nebolo prijaté odôvodnené opačné rozhodnutie v súvislosti s touto osobou.; 

o súdne zasadnutia by mali byť prispôsobené tempu a rozsahu pozornosti dieťaťa;  

 hlavne vypočúvanie a predkladanie dôkazov by malo byť vykonané spôsobom priateľským k deťom, napr. by sa 

mali uprednostňovať audiovizuálne výpovede a krížový výsluch detskej obete alebo svedka. 

 Komentár k slajdom č. 11 – 12: Slajdy č. 11 a 12 obsahujú príklad vypočúvacej miestnosti priateľskej k deťom, 

ktorá sa používa v organizácii Nobody‘s Children Foundation v Poľsku, kde sa podarilo zabezpečiť legislatívnu úpravu, 

ktorá umožňuje deťom počas súdneho konania svedčiť v tejto miestnosti.  

 

Príklady súdnictva zohľadňujúceho 
potreby detí počas súdneho konania

 Prístup k právnej pomoci a poradenstvu,

 právo na vypočutie a vyjadrenie svojho 

názoru,

 predchádzanie neprimeranému odkladu,

 vhodné komunikačné techniky,

 prostredie priateľské k deťom.
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Príklad dobrej praxe: Nobody’s
Children Foundation, Poľsko

11

Príklad dobrej praxe: Nobody’s
Children Foundation, Poľsko
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 Komentár k slajdu č. 13: Cieľom tohto slajdu je umožniť účastníkom podeliť sa o akékoľvek praktické príklady zo 

svojej práce. Vedia účastníci napr. o iných miestnostiach na vypočúvanie, ktoré by sa dali použiť počas konania? Majú 

niektorí účastníci praktické príklady týkajúce sa usporiadania súdnej siene, v ktorej pracovali a o tom, či sa také 

usporiadanie zdalo priateľské deťom? 

Praktické príklady

Má niekto príklady dobrej 

(alebo zlej) praxe z oblasti 

súdnictva zohľadňujúceho 

potreby detí počas 

súdneho konania?
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 Komentár k slajdu č. 14: Slajd č. 14 zobrazuje niektoré ustanovenia súdnictva priateľského k deťom, ktoré sú 

relevantné po ukončení súdneho konania. Tam patrí aj:  

 dieťa je informované – advokát dieťaťa, jeho procesný opatrovník alebo zákonný zástupca by mali dieťaťu 

oznámiť a vysvetliť dané rozhodnutie alebo rozsudok v jazyku prispôsobenom jeho úrovni chápania a mali by mu 

poskytnúť potrebné informácie o možných opatreniach, ktoré by sa mohli prijať, ako sú opravné prostriedky 

alebo nezávislé mechanizmy podávania sťažností; 

 relevantné vnútroštátne orgány bez odkladu vykonávajú rozhodnutie a monitorujú jeho implementáciu; 

 dieťa je informované o dostupnosti poradenstva alebo iných vhodných služieb na návrat do bežného života, ako 

napr. zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, sociálne a terapeutické programy; 

Tresty pre dieťa v konflikte so zákonom sú stanovené v súlade s medzinárodnými normami a zaužívanými postupmi v 

oblasti súdnictva za prítomnosti mladistvých. Ak máte nejaké príklady, uveďte ich teraz. Má niekto príklady 

kontaktovania dieťaťa spôsobom priateľským k deťom po ukončení súdneho konania? 

Slajdy č. 15-19 

Tieto slajdy zobrazujú kapitoly usmernení o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. Komentár k nim nie je potrebný. 

 

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 
potreby detí – kapitoly

 IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred  súdnym 

konaním, počas neho a po ňom

 A. Všeobecné prvky súdnictva zohľadňujúceho potreby 

detí

1. Informácie a poradenstvo

2. Ochrana súkromného a rodinného života

3. Bezpečnosť (osobitné preventívne opatrenia)

4. Odborná príprava odborníkov

5. Multidisciplinárny prístup

6. Pozbavenie slobody
16

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 
potreby detí – kapitoly

 IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí 

pred  súdnym konaním, počas neho a po 

ňom

 B. Súdnictvo zohľadňujúce potreby  detí pred 

súdnym konaním

 C. Deti a polícia  
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Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 
potreby detí – kapitoly

 D. Súdnictvo zohľadňujúce potreby  detí počas 

súdneho konania

1. Prístup k súdu a súdnemu konaniu

2. Právne poradenstvo a zastupovanie  

3. Právo na vypočutie a vyjadrenie svojho názoru

4. Predchádzanie neprimeranému odkladu  

5. Organizácia konania, prostredie zohľadňujúce  

potreby detí a jazyk zrozumiteľný deťom

6. Dôkazy/výpovede poskytnuté deťmi
18

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 
potreby detí – kapitoly

 E. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí po 

súdnom konaní  

 V. Podpora ďalších opatrení  zohľadňujúcich 

potreby detí

 VI. Monitorovanie a hodnotenie  
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Príklady súdnictva zohľadňujúceho 
potreby detí po súdnom konaní

 Informovanie dieťaťa o prebiehajúcich procesoch a 

výstupoch,

 vykonané a monitorované súdne rozhodnutia.

 poskytnutie poradenstva a iných služieb na návrat do 

bežného života,

 tresty pre dieťa v konflikte so zákonom musia byť 

stanovené v súlade s medzinárodnými normami a 

zaužívanými postupmi,

 iné?
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Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom 
potreby detí – kapitoly

 I. Rozsah pôsobnosti a účel

 II. Vymedzenie pojmov

 III. Základné zásady

 A. Participácia

 B. Najlepší záujem dieťaťa

 C. Dôstojnosť

 D. Ochrana pred diskrimináciou

 E. Právny štát  
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4.2 CVIČENIA S PROBLEMATIKOU USMERNENÍ 

Cieľ: podnietiť účastníkov, aby premýšľali o Usmerneniach o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí a aby sa s nimi oboznámili.  

Časový plán: 1 hodina a 30 minút 

Pomôcky: Pracovný zošit M4, slajd M4 č. 21 prezentácie vo formáte PowerPoint, časopisy, nožnice, lepidlo, papier vhodný na plagáty, perá, papier na tabuľu 

flip-chart. 

 TIP K ŠKOLENIU: Toto cvičenie sa dá urobiť tromi spôsobmi. Školitelia sa môžu sami rozhodnúť, ktorú možnosť použijú alebo môžu účastníkom 

predstaviť všetky možnosti a dovoliť im, aby si sami vybrali, čo by chceli robiť. 

MOŽNOSŤ Č. 1  

Požiadajte účastníkov, aby pracovali v piatich malých skupinkách.  

Požiadajte účastníkov, aby 30 minút venovali plánovaniu vypočúvania, krížového výsluchu alebo iného typu interakcie s dieťaťom a používali pritom 

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí a iné vedomosti, ktoré nadobudli v ostatných častiach tohto školenia. Svoj plán by mali potom napísať 

na veľký hárok papiera na tabuľu flip-chart. 

Skupinám dajte na prípravu 30 minút a vysvetlite, že potom budú mať 10 minút na prezentáciu. 

Požiadajte ich, aby prezentovali svoje plány ostatným.  

Potom venujte krátky priestor diskusii o každom pláne. 

 

 



 

MOŽNOSŤ Č. 2  

Požiadajte účastníkov, aby pracovali v piatich malých skupinkách. Skupinám prideľte nasledujúce kapitoly Usmernení o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí.  

 TIP K ŠKOLENIU: Môžete vybrať aj iné kapitoly, ak máte pocit, že sú pre vašich účastníkov vhodnejšie. 

Skupina č. 1: IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom, A. Všeobecné prvky súdnictva zohľadňujúceho potreby 

detí. 1. Informácie a poradenstvo 

Skupina č. 2: IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom, C. Deti a polícia  

Skupina č. 3: IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom, D. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí počas súdneho 

konania, 4. Predchádzanie neprimeranému odkladu  

Skupina č. 4: IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom, D. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí počas súdneho 

konania, 5. Organizácia konania, prostredie zohľadňujúce potreby detí a jazyk zrozumiteľný deťom 

Skupina č. 5: IV. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pred súdnym konaním, počas neho a po ňom, D. Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí počas súdneho 

konania, 6. Dôkazy/výpovede poskytnuté deťmi 

 TIP K ŠKOLENIU: Kapitoly môžete skupinám prideľovať náhodne alebo na základe nejakého prepojenia (ak napr. v skupine máte policajtov, dostanú 

skupinu číslo 3). 

Požiadajte účastníkov, aby venovali 30 minút príprave plagátu, ktorý sa bude používať ako vizuálna pomôcka na predstavenie kľúčových záležitostí súvisiacich 

s ich kapitolou ostatným účastníkom skupiny. Majú si predstaviť, že idú tieto myšlienky prezentovať kolegom po návrate do práce. 

Skupinám dajte na prípravu 30 minút a vysvetlite, že potom budú mať 10 minút na prezentáciu a 5 minút na otázky. 



 

MOŽNOSŤ Č. 3 – VNÚTROŠTÁTNY KONTEXT 

Požiadajte účastníkov, aby pracovali v piatich malých skupinkách.  

 TIP K ŠKOLENIU: Kapitoly môžete skupinám prideľovať náhodne alebo na základe nejakého prepojenia (ak napr. v skupine máte policajtov, dostanú 

skupinu číslo 3). 

Požiadajte účastníkov, aby venovali 30 minút opakovaniu cvičenia „Vysvedčenie z práv dieťaťa“ z modulu č. 1. Pokyny k cvičeniu: Pripravte skupinovú 

prezentáciu a zamerajte sa v nej na oblasť z praxe alebo na časť legislatívy, ktorú vďaka svojim národným alebo odborným skúsenostiam dobre poznáte. 

Rozprávajte o tom, ako spĺňa alebo nespĺňa nároky Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. Pripravte „vysvedčenie“ (tzn. známku alebo 

ohodnotenie na stupnici 1 – 10) problematiky, ktorú ste si vybrali ako tému svojej prezentácie. V prezentácii sa pokúste zdôrazniť nasledovné: 

o časti Usmernení, ktoré sa implicitne týkajú vášho príkladu; 

o súčasná situácia vzhľadom na právny rámec; 

o súčasná situácia vzhľadom na prax (s uvedením akýchkoľvek geografických, odborných alebo iných rozdielov); 

o medzery v zákonoch alebo v praxi, dôvody ich existencie a návrhy na zmeny, ktorej by tieto medzery vyplnili; 

o konanie, ktoré je podľa vašej skupiny potrebné na to, aby sa v budúcnosti lepšie implementovalo súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v súlade s 

Usmerneniami. 

Skupinám dajte na prípravu 30 minút a vysvetlite, že potom budú mať 10 minút na prezentáciu. 

Požiadajte účastníkov, aby prezentovali svoje plány ostatným. Potom venujte krátky priestor diskusii o každom pláne. 



 

ZÁVEREČNÝ MODUL 

TRVANIE: (30 minút) 

CIELE:  

- požiadať účastníkov o reflexiu na to, čo sa v kurze naučili; 

- rozdať certifikáty a uzatvoriť školenie. 

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM  

AKTIVITA POMÔCKY METODIKA 

15 MINÚT ZM. 1: Vypĺňanie formulára Čo 

som sa naučil/a 

 Pracovný zošit M4 

 formulár Čo som sa 

naučil/a, ktorý sa 

nachádza v 

Pracovnom zošite 

účastníka 

Záverečný modul 

(ZM) 

 Záverečný 

hodnotiaci 

formulár a 

Hodnotiaci 

formulár 

samostatná 

práca 

15 MINÚT ZM. 2: Odovzdávanie 

certifikátov 

 Pracovný zošit M4  

 certifikáty 

prezentácia 

 

 



 

 

ZM.1 VYPĹŇANIE FORMULÁRA ČO SOM SA NAUČIL/A  

Cieľ: podnietiť účastníkov, aby reflektovali na to, čo sa v kurze naučili. 

Časový plán: 15 minút 

Pomôcky: formulár Čo som sa naučil/a a Záverečný hodnotiaci formulár 

Požiadajte účastníkov, aby vyplnili formulár Čo som sa naučil/a, Záverečný hodnotiaci formulár a Hodnotiaci formulár. Pozbierajte záverečné a 

hodnotiace formuláre.  

 Po vyplnení Záverečného hodnotiaceho formulára rozdajte Úvodné hodnotiace formuláre, aby si ich účastníci mohli znova pozrieť. Nakoniec pozbierajte 

všetky formuláre (okrem formulára Čo som sa naučil/a, ten ostáva účastníkom). 

ZM. 2 ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV [ŠKOLITELIA BY SI CERTIFIKÁTY MALI PRIPRAVIŤ VOPRED A POTOM ICH ROZDAŤ ÚČASTNÍKOM]. 


