
Psychologické poradenstvo na SPU 
 
 Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU sa nedávno premenovala na Centrum 
pedagogiky a psychologického poradenstva (CPPP). Názov pracoviska sa počas polstoročnice 
svojho trvania už viackrát zmenil, ale jeho hlavná náplň v oblasti pedagogicko - 
psychologického výskumu a pedagogicko - psychologickej prípravy študentov a učiteľov 
zostáva nezmenená. Pracovisko i naďalej zabezpečuje Doplňujúce pedagogické štúdium pre 
denných študentov SPU, ako aj absolventov inžinierskych študijných programov 
z ekonomických, poľnohospodárskych a technických vysokých škôl. CPPP tiež kontinuálne 
zabezpečuje Kurzy vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov SPU, ďaľšie kurzy v oblasti 
vzdelávania učiteľov a predmety pedagogického, andragogického a psychologického 
zamerania.  

Nemenej dôležitou, i keď možno menej známou činnosťou pracoviska je 
tiež psychologické poradenstvo. Myšlienka psychologického poradenstva pre 
vysokoškolských študentov nie je nová. Dlhoročnú tradíciu má napríklad psychologická 
poradňa na Univerzite Komenského, ktorú založil v roku 1968 známy slovenský psychológ 
doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. Na našom pracovisku viedli v minulosti psychologickú poradňu 
PhDr. Viera Pašková, CSc. a PhDr. Zdeňka Bátorová, CSc. Psychologická poradenská práca 
si od svojho vzniku zachováva status nezávislej služby, ktorá je využívaná dobrovoľne 
a z vlastného rozhodnutia. Poradenský vzťah medzi študentom a poradcom sa vyznačuje 
otvorenosťou, dôverou a diskrétnosťou. Dôležitým predpokladom úspešnej poradenskej 
činnosti je najmä aktívna vzájomná spolupráca. CPPP je k dispozícii pre všetkých študentov, 
ktorí sa rozhodli vyhľadať pomoc pri riešení otázok súvisiacich s učením, vzdelávaním, 
profesijnou orientáciou, interpersonálnymi vzťahmi a pod.  

Pracovisko tiež zabezpečuje podpornú a poradenskú činnosť pre študentov so 
špecifickými potrebami. V spolupráci s fakultnými koordinátormi im pomáhame pri výbere 
fakulty, integrácii do vyučovacieho procesu, interakcii s učiteľmi alebo pri použití 
špeciálnych učebných pomôcok.  

V neposlednom rade sú dvere nášho pracoviska  otvorené aj našim kolegom. Práca 
učiteľa je náročná najmä po psychickej stránke. S touto profesiou sa neoddeliteľne spája 
vyššia úroveň stresu, preťaženie z množstva práce, ale i veľkého množstva interpersonálnych 
väzieb. To môže viesť k ľahším i ťažším psychickým problémom (syndróm chronickej únavy, 
syndróm vyhorenia a pod.). Prvou pomocou pri každom probléme duševného charakteru je 
možnosť sa porozprávať. V ľahších prípadoch nám postačia naši blízki, v tých ťažších 
pomôžu odborníci. Našou úlohou je zorientovať, usmerniť a v prípade potreby zabezpečiť 
praktického psychológa alebo psychiatra.  

Popri psychologických konzultáciách je našou trvalou snahou pôsobiť i v oblasti 
psychologickej prevencie a rozvoja psychologických zručností. Našim študentom a učiteľom 
ponúkame workshopy, prednášky a konferencie na témy akými sú adaptácia na 
vysokoškolské štúdium, stres na pracovisku, riešenie konfliktov, motivácia zamestnancov, 
zvyšovanie tvorivosti, rozvoj sociálno - komunikačných zručností a pod. 

V prípade záujmu o konzultačné poradenstvo nás môžete kontaktovať na adrese 
miroslav.polacek@uniag.sk alebo na t. č. +421 37 641 4895. 
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