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V posledných mesiacoch sme sa na FB stránke APKY venovali predovšetkým témam
akademická úspešnosť a vzťahy. https://www.facebook.com/akademickaporadna 

Informácie o poradni a poradcoch nájdete aj na webe PEVŠ
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/

Činnosť akademickej poradne
APKA na Facebooku

Na jar 2022 sa konal prvý výjazdový odber krvi na PEVŠ z iniciatívy študentov
Fakulty psychológie. Pre veľký záujem takýmto spôsobom pomôcť ľuďom v
zdravotnej núdzi sa 30. novembra 2022 konalo druhé darovanie krvi na PEVŠ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

Darcovstvo krvi 

Podcasty PEVŠ
Pokecy k veci

V zimnom semestri pribudlo niekoľko dielov podcastu Paneurópskej
vysokej školy POKECY K VECI z oblasti psychológie, ktoré nájdete na
https://www.paneurouni.com/aktuality-pevs/podcast/

Vypočuť si môžete: 
Starostlivosť o vzťahy (Dušana Priehradná)
Známe a neznáme závislosti (Vladimír Stanislav)

Vianočný večierok s rektorom

Po posledných
"covidových"
zimách sme si
mohli opäť
spoločne užiť
Vianočný večierok
PEVŠ s rektorom. 

https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA
https://www.paneurouni.com/pevs/sluzby/akademicka-poradna/?fbclid=IwAR2BzgSd5LbffcL4YxohraoN7MkVzMmPSVoxIzw_GRK6b9cYJtWIeNpzFYA


Odovzdanie finančného daru pre
Diagnostické centrum v Ružomberku

Fakulta psychológie v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave zorganizovali
29. novembra 2022 odbornú prednášku s diskusiou k téme Fenomén samoradikalizácie v digitálnej dobe.
Prednášajúcou bola klinická psychologička, psychoterapeutka a odborná asistentka na Fakulte
psychológie PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.. Okrem priblíženia tohto fenoménu sa venovala jeho
vývinu v čase, možnému psychologickému profilu a motivácii týchto jedincov. 
Dr. Klastová Pappová prednášala na rovnakú tému aj pre študentov a pedagógov Právnickej fakulty
Trnavskej Univerzity.

Fenomén samoradikalizácie v digitálnej dobe

Konferencie, odborné prednášky a workshopy 
na Fakulte psychológie PEVŠ

Je pre nás potešením a cťou, že Fakulta psychológie PEVŠ bude hostiť 
Medzinárodné študentské psychologické dni v roku 2023.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy organizuje v dňoch 26.04. - 27.04.2023 študentskú
konferenciu Medzinárodné študentské psychologické dni. 

Medzinárodné študentské psychologické dni sú vedeckou súťažnou konferenciou, ktorej sa
zúčastňujú študenti bakalárskych a magisterských programov psychológie. Počas konferencie
odznejú príspevky víťazov katedrových a fakultných kôl súťaže študentskej vedeckej a odbornej
činnosti zo slovenských a českých vysokých škôl a univerzít. Cieľom konferencie je prezentácia
zistení študentských výskumov z rôznych oblastí psychológie, výmena znalostí a skúseností z
teoretického bádania a empirického psychologického výskumu, diskusia k záverom z
vedeckovýskumných aktivít a k aktuálnym spoločenským témam. 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete na webe: https://mspd.upol.cz/

Medzinárodné študentské 
psychologické dni 2023
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Medzinárodná spolupráca a výskumné
projekty na Fakulte psychológie

Supporting teachers to face the challenge of distance teaching
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. a Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A. z Ústavu školskej a
organizačnej psychológie sa v dňoch 28.9. až 2.10. 2022 zúčastnili pracovného pobytu v Lotyšsku, ktorý
bol realizovaný v rámci projektu Erasmus+„Supporting teachers to face the challenge of distance
teaching". Cieľom projektu bolo preskúmať úroveň sociálno-emocionálneho zdravia a reziliencie
učiteľov na Slovensku, v Litve a Lotyšsku a na základe zistení vytvoriť online preventívny program pre
učiteľov. 

Diagnostická batéria MABEL (Multilanguage Battery of Early Literacy) existuje paralelne vo viacerých
európskych jazykoch včítane slovenčiny a slúži na hodnotenie jazykových schopností, čítania a písania u
detí vo veku 5-8 rokov. Jedinečnosť testov MABEL spočíva v tom, že sú určené aj pre deti, ktoré
pochádzajú z viacjazyčného prostredia alebo žijú v krajine, kde sa vzdelávajú v cudzom jazyku. 
K testom MABEL sme na Fakulte psychológie usporiadali už dve vzdelávacie aktivity pre odborníkov z
praxe a plánujeme organizovať aj ďalšie. Informácie budú uverejnené na webovej stránke Fakulty
psychológie PEVŠ.

Stretnutie tvorcov diagnostickej batérie MABEL
V zimnom semestri, 22. až 25. septembra 2022, sa na Fakulte psychológie konalo stretnutie pracovnej
skupiny psychológov, ktorých spája dlhoročná spolupráca na téme ranej gramotnosti. Tvorcovia
diagnostickej batérie MABEL – Multilanguage Battery of Early Literacy (www.eldel-mabel.net) sú
inšpiratívnym príkladom efektívnej medzinárodnej spolupráce, do ktorej sú zapojení odborníci z
Veľkej Británie, Írska, Poľska, Španielska, Portugalska, Luxemburgska, Česka a Slovenska

Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health
following the COVID-19 pandemic

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A. a Mgr. Veronika
Chlebcová, PhD. sa zapojili do medzinárodného projektu s cieľom zmapovať psychologický wellbeing,
duševné zdravie a spokojnosť v práci u učiteľov v kontexte pandémie COVID-19. 
Projekt je koordinovaný  zástupcami z University of Warwick, U.K, Tulane University, USA a Georgia
State University, USA.
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Spolupráca s pracoviskami z Ukrajiny
V akademickom roku 2022/2023 sa stala členkou tímu Fakulty psychológie prof. Myroslava Sadova.
Dlhodobejšia komunikácia vyústila v spoluprácu v rámci Výzvy o financovaní výskumníkov z Ukrajiny
(Úrad vlády SR), ktorej cieľom je podporiť výskumníkov ohrozených vojenským konfliktom na Ukrajine.
Prof. Sadova je zapojená do troch výskumných projektov zameraných na psychologickú prvú pomoc
utečencom, adaptáciu detí z Ukrajiny na slovenských školách a prácu s nadanými deťmi. 
V súčasnosti Fakulta psychológie spolupracuje s tromi ukrajinskými inštitúciami: National Academy of
Educational Science of Ukraine, Institut of the Gifted Child (Kyiv), National University of Life and
Environmental Science of Ukraine, Faculty Humanities and Pedagogy (Kyiv) a Ukrainian Institute of Arts
and Science (Bucha). 

V tomto akademickom roku tiež nastúpila na doktorandské štúdium Mgr. Galyna Lapshun z Ukrajiny.
Pracuje ako praktická psychologička v Centre poradenstva a prevencie Bratislava 3 ako súčasť tímu
podpory pre Ukrajinu. 

Vernisáž obrazov študentov psychológie pod názvom Z hĺbky duše, ktorá sa konala pri príležitosti
prvej dekády Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, priniesla okrem estetického zážitku aj
konkrétnu formu podpory. Výťažok z vernisáže odovzdala dekanka fakulty, doc. PhDr. Eva Naništová,
CSc., zástupcom Diagnostického centra v Ružomberku. Nasledovala pozvaná odborná prednáška, na
ktorej študentom priblížili náplň a špecifická ich práce. Finančný dar bude použitý na podporu
terapeutických a športových činností pre deti z diagnostického centra.

Odovzdanie finančného daru pre
Diagnostické centrum v Ružomberku
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Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.
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Máte chuť podeliť sa o svoje myšlienky,
poznatky či skúsenosti?

Ak máte záujem prispieť k obsahu facebookovej stránky APKY, kontaktujte doc.
PhDr. Michala Čerešníka, PhD. na adrese michal.ceresnik@paneurouni.com. 

Ak máte záujem prispievať do blogu PEVŠ, kontaktujte Mgr. Veroniku Chlebcovú,
PhD. na adrese veronika.chlebcova@paneurouni.com. 

Ak máte záujem zapojiť sa do aktivity Diskusia s Alumnom, kontaktujte           
 Mgr. Veroniku Chlebcovú, PhD. na adrese veronika.chlebcova@paneurouni.com
alebo alumniklub.fpspevs@gmail.com.

 
PODEĽTE SA S NAMI O
VAŠE SKÚSENOSTI Z

PRAXE!
 

Pomôžte nám byť lepšími
a pozdieľajte s nami Váš

pohľad na štúdium s
odstupom času a z

pohľadu psychológov a
psychologičiek v praxi
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