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P R O G R A M 

 
Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí 

 
Miesto konania:  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie                

č. 825, 914 43 Omšenie 
 
Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.  

(externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docentka v 
odbore sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.) 
doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.  
(docentka Inštitútu psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) 
JUDr. Eva Farkašová  
(podpredsedníčka Okresného súdu Prešov) 
 

Dátum podujatia:  12. február 2018 - 14. február 2018 
 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (kód 
projektu ITMS2014+: 314021M248).  

 
Cieľ podujatia:  
- osvojiť vedomosti o prejavoch správania detí s ohľadom na emočné reakcie v súvislosti s napr. vekom dieťaťa 

a aktuálnou situáciou dieťaťa  
- rozvinúť zručnosti konštruktívnej komunikácie s dieťaťom a s ďalšími účastníkmi výkonu súdneho rozhodnutia 

(oprávnený, povinný, iné fyzické osoby) v závislosti od veku dieťaťa,  aktuálnej situácie atď. výkonu 
rozhodnutia  

- zdokonaliť  zručností potrebné na pozitívne zvládnutie krízovej situácie výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach 
maloletých detí 

- osvojiť zručnosti potrebné na identifikáciu a objektívne posúdenie možného vzniku posttraumatickej stresovej 
reakcie u jednotlivých účastníkov výkonu súdneho rozhodnutia (dieťa, oprávnený, povinný, iné fyzické osoby) 

- získať zručností v spoločnom plánovaní zabezpečenia výkonu súdneho rozhodnutia a zaistení koordinovaného 
postupu pri výkone rozhodnutia (súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)  

- rozvinúť zručnosti pre zabezpečenie efektívnej subordinácie, koordinácie a spolupráce subjektov účastných  na 
výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých 

- posilniť sebaregulačné mechanizmy u účastníkov vzdelávania smerom k zvládaniu záťažových situácií, stresu, 
frustrácie a konfliktu 

- rozvinúť vedomosti o legislatíve v oblasti súdneho rozhodovania vo veciach týkajúcich sa maloletých (civilné 
konania) vrátane aplikačných súvislostí a problémov k vyhláške č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 

 
1. vzdelávací deň 12.02.2018 (pondelok) 
- úvod  

-  zoznámenie sa s problematikou a legislatívnym základom  
- špecifiká detských klientov 
- relevantné figúry detských klientov 
- sebaregulácia v krízovej situácii 
- afekt a jeho príčiny 
- koncentrácia a konfabulácia 

 
09.00 hod. – 10.00 hod.  príchod, registrácia 
10.00 hod. – 11.00 hod.         doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia 
11.00 hod. – 11.15 hod.    prestávka 
11.15 hod. – 12.15 hod.       doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
12.15 hod. – 13.15 hod.   obed 
13.15 hod. – 14.15 hod.      doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
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14.15 hod. – 14.30 hod.    prestávka 
14.30 hod. – 15.30 hod.      doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
15.30 hod. – 15.45 hod.    prestávka 
15.45 hod. – 17.45 hod.          doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
17.45 hod.   večera 
 
2. vzdelávací deň 13.02.2018 (utorok) 
- stres, frustrácia, konflikt - základy krízovej intervencie 
- trauma a stres v detskom veku 

- podmienky spolupráce pri detskom klientovi 
- nácvik spolupráce k spoločnému určovaniu spôsobu výkonu rozhodnutia  
- sekundárna viktimácia 

- trauma a retraumatizácia 
- znižovanie stresogénov 
- posilňovanie salutórov   

- afektívne stavy a emócie u detí 
- prekoncept 
- modelové situácie výkonu rozhodnutia 
 
08.00 hod. – 09.00 hod.    raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
10.30 hod. – 10.45 hod.    prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
12.15 hod. – 13.15 hod.   obed 
13.15 hod. – 14.15 hod.      doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia 
14.15 hod. – 14.30 hod.    prestávka 
14.30 hod. – 15.30 hod.      doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
15.30 hod. – 15.45 hod.    prestávka 
15.45 hod. – 17.45 hod.          doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
17.45 hod.   večera 
 
3. vzdelávací deň 14.02.2018 (streda) 
- manipulácia detského klienta dospelými osobami, dospelých osôb detským klientom 
- právna úprava v oblasti súdneho rozhodovania vo veciach týkajúcich sa maloletých (civilné konania) vrátane 

aplikačných súvislostí a problémov k vyhláške č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu 
rozhodnutia vo veciach maloletých 

- spätná väzba vzdelávacej aktivity  
 
08.00 hod. – 09.00 hod.    raňajky  
09.00 hod. – 10.00 hod.         doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela 

Mikulášková, PhD.: prednáška / prezentácia / cvičenia  
10.00 hod. – 10.15 hod.    prestávka 
10.15 hod. – 11.15 hod.       JUDr. Eva Farkašová: prednáška / prezentácia  
11.15 hod. – 11.30 hod.   prestávka 
11.30 hod. – 13.00 hod.  JUDr. Eva Farkašová: prednáška / prezentácia 
   zhrnutie, zhodnotenie vzdelávacieho podujatia  
13.00 hod.   záver vzdelávacieho podujatia  
13.00 hod.   obed 

 
 
 


