Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
(Bratislava, 30. september 2016) Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy hostila
v dňoch 29. – 30. septembra na pôde školy účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie s
názvom Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie, ktorú organizovala
v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a Slovenskou komorou učiteľov. Sponzorsky
konferenciu podporila GSK Slovakia s.r.o.
Vedecká konferencia s účasťou domácich a zahraničných odborníkov (USA, Veľká Británia,
Holandsko, Fínsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Česko) sa venovala procesu výchovy a
vzdelávania detí a mladých ľudí v kontexte pozitívnej psychológie a psychológie zdravia
a zaoberala sa podporou a zabezpečením duševného zdravia žiakov a pedagogických a
odborných pracovníkov na školách.
Prečo Fakulta psychológie PEVŠ zorganizovala konferenciu práve na danú tému a čo by malo
byť jej prínosom sa vyjadrila garantka konferencie, prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.: „Cieľom
konferencie bolo vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov pozitívnej psychológie
v súčasnej škole s jej dôrazom na silné stránky a potenciality človeka, upozorniť na novú rolu
školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov
a učiteľov v školách a poukázať na závažnú úlohu spolupráce odborníkov v školách pri realizácii
prevencie a intervencie pri podpore zdravia detí.“
Konferencie sa zúčastnili aj takí významní experti v oblasti podpory psychického zdravia detí
a učiteľov v školách na Slovensku ako prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. z Trnavskej univerzity, prof.
Ladislav Požár, CSc., emeritný profesor Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity, prof.
PhDr. Miron Zelina, DrSc. a PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. z Univerzity Komenského, doc.
PhDr. Marta Valihorová, PhD. z Univerzity Mateja Bela, psychológovia z Univerzity Konštantína
Filozofa z Nitry a ďalší odborníci. Zo zahraničných psychológov môžeme menovať dr. Philippa
Grace a Catherine Kelly z partnerskej Manchester University, Veľká Británia, Dr. Annemat
Coliot D´Escury z Amsterdamskej univerzity, Holandsko, dr. Ala Petrulyte a Zydre Aurlaiskaite
z Viľnuskej univerzity z Litvy, Olandu Momcilovic z Európskeho centra vzdelávania a dr. Carolyn
Hubbard z medzinárodnej organizácie Committee for Children, USA. Za Ministerstvo školstva,
vedu, výskum a šport SR vystúpila z aktuálnym príspevkom dr. Edita Zachrová.
Ktoré z vystúpení mali podľa názoru odborníčky na školskú psychológiu, Evy Gajdošovej,
najvyššiu pridanú hodnotu a prečo: „Ako zahraničné príspevky, tak aj mnohé slovenské
vystúpenia odborníkov poukazovali na nevyhnutnosť pri plnení požiadavky EÚ zamerať sa na
mentálne zdravie detí a mladistvých na Slovensku vytvárať systematizované miesta pre
školských psychológov v materských, základných a stredných školách, keďže práve títo

odborníci môžu výrazne prispieť ku kvalite školy práve v kritériách - well-being, spokojnosť
a radosť z učenia, dobré sociálne vzťahy ako aj dobré vzťahy školy a rodiny.“
Paneurópska vysoká škola okrem štandardného vzdelávania študentov organizuje počas
akademického roka na svojich 5 fakultách viacero odborných, vedeckých a medzinárodných
konferencií, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu jej účastníkom z radu študentov, laickej aj
odbornej verejnosti a ktoré uskutočňuje v prevažnej väčšine z vlastných personálnych
a finančných zdrojov.
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave
a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má 20
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom,
magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne,
habilitačné a inauguračné konanie. Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so
zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi
zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít
a má medzinárodné partnerstvá s ďalšími šesťdesiatimi univerzitami. V súčasnosti študuje na škole 2 811
študentov. Od vzniku školy do konca akademického roka 2014/2015 úspešne ukončilo štúdium takmer
12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty
PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na
popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HODLING.

