
 

 

 
 
 

Aktuálne riešené (podporené) vedecko-výskumné projekty so 

začiatkom riešenia 2022  
 
 

 

Projektová schéma a názov projektu:  

VEGA 1/0186/22 Identifikácia faktorov podporujúcich proces tranzície detí so zdravotným 

postihnutím do vzdelávacieho systému z pohľadu ich rodičov 

 

Obdobie riešenia projektu:  1/ 2022 – 12/ 2023  

Hlavný riešiteľ:   doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

Riešiteľský kolektív:  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., Mgr. Katarína Molnárová 

Letovancová, PhD., Mgr. Barbora Kolková  

Anotácia: 

Proces tranzície, vstup do vzdelávacieho procesu, je pre dieťa a jeho rodičov  nová skúsenosť 

a zároveň výzva, ktorá zahŕňa množstvo sociálno-emocionálnych a behaviorálnych oblastí, nad 

rámec akademických zručností. Nejde o jednorazovú aktivitu, ale o dlhodobý proces  Zvlášť u 

detí so ZP ide o komplexný jav, ktorý si vyžaduje koordináciu aktivít a spoluprácu medzi 

vzdelávaním, zdravotnými a sociálnymi službami a aktívne zapojenie rodičov.  Čím sú tieto 

procesy hladšie tým sú ich benefity lepšie. Z krátkodobého hľadiska úspešné tranzície pozitívne 

ovplyvňujú socializáciu a adaptáciu dieťaťa a jeho školské výsledky a z dlhodobého sú 

významné pre neskoršie uplatnenie dieťaťa na trhu práce.  Tranzitné procesy majú vertikálny a 

horizontálny smer.  Vertikálne tranzície  sú kľúčové zmeny z jedného stavu do druhého, 

väčšinou sú spojené s posunom smerom nahor.  Zahŕňajú psychosociálne a kultúrne zmeny 

úpravy s kognitívnymi, sociálnymi a emočnými rozmermi v závislosti od povahy a príčin 

prechodu apod. Horizontálne tranzície  deti bežne robia medzi známymi sférami svojho života,  

medzi domovom a školou,  zdravotníckymi,  sociálnymi, službami, poradenstvom.  Pre deti so 

ZP a ich rodičov sú tranzitné procesy dôležité a zlomové momenty. 

Cieľom projektu je identifikovať faktory podporujúce proces tranzície detí so zdravotným 

postihnutím do vzdelávacieho systému z pohľadu ich rodičov, a zároveň aj stratégie a zdroje, 

ktoré využívajú rodičia pri tranzícii dieťaťa do vzdelávacieho systému.  

 

 

 



 

Projektová schéma a názov projektu:  

VEGA 1/0174/22 Rýchla diagnostika syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dieťaťa v sociálnoprávnej ochrane na Slovensku.  

Obdobie riešenia projektu:  1/ 2022 – 12/ 2024  

Hlavný riešiteľ:   prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

Riešiteľský kolektív:  Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD.  

 

Anotácia: 

Procesy posudzovania a diagnostikovania v sociálno- právnej ochrane detí je postavený viac 

menej na intuícii a skúsenosti svojich pracovníkov. Obzvlášť kritická je situácia v oblasti 

identifikácie foriem a intenzity násilia páchaného na deťoch v prostredí domova.  Cieľom 

projektu je prostredníctvom novej konštruktovo a obsahovo validnej diagnostickej techniky 

Rapid test diagnostiky syCAN vytvoriť štandardy odhadu miery ohrozenia dieťaťa syndrómom 

CAN  zistiť jeho prevalenciu na Slovensku.  

 

 

Projektová schéma a názov projektu:  

VEGA 1/0373/22 Možnosti a limity aplikácie paliatívnych princípov do starostlivosti o ťažko 

chorých a zomierajúcich počas pandémie Covid-19, so zameraním na nové výzvy pre 

interdisciplinárne tímy v zariadeniach sociálnych služieb a hospicoch 

Hlavný riešiteľ:   prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  

Obdobie riešenia projektu:  1/ 2022 – 12/ 2023 

Hlavný riešiteľ:  prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

Riešiteľský kolektív: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Katarína Molnárová 

Letovancová, PhD.  

 

Anotácia:  

Signifikantný počet starších, prípadne chronicky chorých a zraniteľných osôb, ktoré ochorejú 

na Covid-19, už v určitých situáciách nemôže dostať kuratívnu liečbu, ale ešte stále majú 

možnosť paliatívnej starostlivosti. V dôsledku pandémie COVID-19 sa museli prijať mnohé 

reštrikčné opatrenia, ktoré negatívne vplývajú na aplikáciu paliatívnych princípov do praxe. 

Okrem toho je komplexná starostlivosť ohrozená aj v poskytovaní hospicovej starostlivosti pre 

osoby s inou závažnou diagnózou (najčastejšie onkologickou). Ide najmä o ohrozenie v rámci 

sociálnych, psychologických a spirituálnych aspektov. Cieľom projektu je zistiť a podrobne 

vymedziť, nakoľko a akým spôsobom je možné napriek limitáciám súvisiacim s prebiehajúcou 

pandémiou Covid-19 aplikovať paliatívne princípy v starostlivosti o ťažko chorých a 

zomierajúcich členmi interdisciplinárneho tímu v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a v 

hospicoch, s primárnym zameraním na sociálne, psychologické a spirituálne potreby 

klienta/pacienta a jeho blízkych. 

V Trnave 13.10.2022    Spracovala: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 


