
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia k 01. 06. 2019 

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS - špecializované 
vedecko-výskumné pracovisko 

Vás pozýva dňa 10. septembra 2019 na konferenciu  

  

NÁSILIE A PORUCHY  

FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO SPEKTRA (FASD)  

Príčiny násilia páchaného osobami a na osobách s FASD, význam 

a integrácia do politík ochrany detí pred násilím 

 

 

 

              KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                                formujúca myseľ i srdce                                                                                                 . 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 
www.ku.sk , tel.: +915 930 835, e-mail: olga.okalova@ku.sk 

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS -  špecializované vedecko-výskumné pracovisko 

Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, PF KU v Ružomberku 
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Konferencia sa koná v priestoroch Univerzitnej knižnice a Rektorátu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1A, pri príležitosti 

Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme  
 

Zámerom konferencie je vytvoriť platformu dialógu a výmeny 
skúseností o spoločnom úsilí ochrany detí pred násilím, 
definovaní kooperatívnych východísk, zdrojov a príležitostí na 
zmeny a ciele pre prevenciu násilia a FASD vo všetkých 
rezortných politikách SR. Konferencia otvára priestor vedy pre 
prax, ktorá umožňuje zabezpečiť spoluprácu medzi 
príslušnými subjektmi a koncepčné spárovanie rezortných 
správ a stratégií prevencie pri zdieľanom budovaní žiadanej 
sociálnej odolnosti a zdravia obyvateľstva. 

 
Témy konferencie: 
Raná starostlivosť: rodina s FASD a páchanie násilia na deťoch  
Škola a inkluzívne stratégie: žiaci s FASD - rovesnícke násilie a 
šikana 
Akreditované subjekty: FASD & CAN – súvislosti a inovatívne 
nástroje do praxe intervenčných centier pre ohrozené deti a 
rodiny 
Sociálnoprávna ochrana dieťaťa a sociálna kuratela, metódy a 
prístupy: FASD a transgeneračný prenos do CAN, inter-multi-
transdisciplinárny tím. 

Ciele konferencie: 
▪ Identifikovať osvedčené postupy pri prijímaní stratégií, redukovať bariéry a stigmy, ktoré 

prinášajú účinnú prevenciu a intervenciu násilia založeného na prítomnosti FASD, vrátane 
zavedenia regionálnych stratégií prevencie podľa kultúrnych a regionálnych rozdielov, 
v kontexte ochrany detí pred násilím.  

▪ Zhromažďovať informácie alebo dôkazy o súčasnom výskyte násilia páchaného osobami 
s FASD, alebo u detí s FASD a analyzovať s tým spojené traumy, rizikové, či ochranné 
faktory z detstva.  

▪ Implementovať intervencie a stratégie založené na dôkazoch v oblasti 
prenatálnej/postnatálnej starostlivosti medzi poskytovateľmi, aby sa zabránilo 
transgeneračnému prenosu a ďalšiemu páchaniu násilia osobami s FASD, alebo u detí s 
FASD. 

▪ Zvýšiť zdieľanie informácií o histórii vzniku a priebehu prenatálnej expozície alkoholu 
medzi rezortmi vo vzťahu k strategickej ochrane detí pred násilím. 

▪ Spolupracovať s inštitúciami, ktoré pracujú s „vysokorizikovými“ skupinami, aby 
identifikovali deti a dospelých s expozíciou alkoholu, pre včasnú a vhodnú intervenciu 
u páchaného násilia osobami s FASD.  

▪ Včleniť inter-multi-transdisciplinárne perspektívy do tímov špecialistov/personálu 
vybraných subjektov ochrany detí pred násilím, ktoré prichádzajú do kontaktu s rodinami 
kde je prítomné rizikové užívanie alkoholu, ktoré súvisí s FASD a CAN.  
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Otázky do konferenčného dialógu: 
▪ Ako môžeme byť účinní v prevencii páchania násilia na deťoch, keď vieme, že FASD a CAN 

sú 100% preventabilné? 
▪ Ako včas zabrániť páchaniu násilia u viac ako 70% detí s FASD? 
▪ Prečo až 60% detí a adolescentov s FASD „šikanuje“ iné deti, či prečo sú deti s FASD ľahko 

„šikanované“? 
▪ Ako zabrániť transgeneračnému prenosu násilia páchaného rodičmi s FASD na deťoch 

s FASD?  
▪ Ako tvoriť inter-multi-trans komunitnú podporu rodinám s FASD, aby sme eliminovali 

násilie páchané na deťoch? 
 
Očakávané tematické výstupy konferencie: 

▪ Raná starostlivosť: Návrhy zachytenia rodiny s FASD a vytvorenie ochranných faktorov pri 
páchaní násilia na deťoch  

▪ Škola a inkluzívne stratégie: Identifikácia žiaka s FASD – aplikácia účinných stratégií 
ochrany dieťaťa do vzdelávania a minimalizácie rovesníckeho násilia, šikany 

▪ Akreditované subjekty: FASD & CAN – pomenovanie súvislostí a ukážka inovatívnych 
nástrojov do praxe intervenčných centier pre ohrozené deti a rodiny (komunitné centrá, 
Centrá pre deti a rodiny, iné typy pracovísk zameraných na ochranu obetí násilných činov 
a pod.) 

▪ Sociálnoprávna ochrana dieťaťa a sociálna kuratela, metódy a prístupy: zavedenie 
stratégií k eliminácii FASD a transgeneračného prenosu do CAN, definovanie inter-multi-
transdisciplinárnych komunitných tímov podľa modelu Deborah Rutman, Nancy Poole, 
Sharon Hume, Carol Hubberstey, Marilyn Van Bibber: Building a framework for evaluation 
of Fetal Alcohol Spectrum Disorder prevention and support programs: A collaborative 
Canadian project, 2014 

 
Organizačný výbor konferencie: 

▪ Ing. Dagmar Stachová 
▪ Mgr. et Mgr. Rastislav Kraus 
▪ Mgr. Iveta Fedorová 
▪ Mgr. Marcela Mušáková 
▪ Mgr. Adeline Martina Kocúrová 
▪ Mgr. Zuzana Šúleková 
▪ PhDr. et Mgr. Oľga Okálová, PhD. 

 
 
 
Konferencia je pripravovaná v spolupráci s koordinátormi ODPN vybraných okresov v rámci 
projektu: 
Názov projektu: NP Podpora ochrany detí pred násilím 
Kód projektu ITMS 2014+:312041M679 
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PROGRAM KONFERENCIE 10. septembra 2019 
1. 8,00 – 9,00 Registrácia účastníkov  

BUDOVA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE – ČASŤ A VSTUP CEZ VCHOD DO REKTORÁTU 

Prízemie, vrátnica rektorátu.  

 
 

❖ Účastníci budú navigovaní označeným sprievodcom 

 

2. Otvorenie konferencie 9,00 – 9,45 

PLENÁRNA ČASŤ, 3. poschodie Výstavná miestnosť  

 

Otvorenie - doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.,  

vedúci Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 

Hlavný hosť - Mgr. Mariana Kováčová, PhD., 

riaditeľka Centra Slniečko, n.o., Nitra 

Organizačné pokyny – PhDr. et Mgr. Oľga Okálová, PhD. 

Odborná asistentka Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS  

 

❖ Prestávka 15 min. 
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3. 10,00 – 12,00 Workshopy konferencie  

WS 1 Raná starostlivosť: rodina s FASD a páchanie násilia na deťoch  

Priestor UNIVERZITNEJ KNIŽNICE, červené podlažie - Galéria V. Hložníka   

(gestor Mgr. et Mgr. Rastislav Kraus, koordinátor ochrany detí pred násilím okres ZVOLEN)  

 

POZVANÍ HOSTIA:  

Mgr. Jana Macečková, poradca rané péče v Českom Tešíne, špeciálna pedagogička 

a lektorka, Naše rovnováha, z. s., https://naserovnovaha.cz/nas-tym/ 

Ing. Monika Fričová, členka výkonného výboru združenia Platformy rodín detí so 

zdravotným znevýhodnením a tajomníčka Asociácie poskytovateľov a podporovateľov 

včasnej intervencie, http://hlasrodin.sk/o-nas/nas-tim/ 

JUDr. Janka Majerčíková, predsedníčka na súde Okresný súd Ružomberok 

Mgr. Peter Svoboda, terénny sociálny pracovník Mesta Ružomberok, Oddelenie sociálnych 

služieb a zdravotníctva 

Mgr. Zdenka Mračková, terénna sociálna pracovníčka Mesta Ružomberok, Oddelenie 

sociálnych služieb a zdravotníctva 

Mgr. Ľudmila Osadská, sociálna pracovníčka Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 

 
 

WS 2 Škola a inkluzívne stratégie: žiaci s FASD - rovesnícke násilie a šikana 
Sieň rektorov – veľká zasadacia miestnoť REKTORÁTU, 3. poschodie  
(gestor Mgr. Adeline Martina Kocúrová, koordinátorka ochrany detí pred násilím okres 
ŽIAR NAD HRONOM) 
 

POZVANÍ HOSTIA:  

Mgr. Michal Lazár, I. Zástupca primátora Mesta Ružomberok, 

http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/zastupcovia-primatora/1-zastupca-

primatora-mesta 

Mgr. Jarmila Kušpálová, riaditeľka ZŠ s MŠ Stará Kremnička, 

http://www.starakremnicka.sk/zakladna-skola.html 

Mgr. Adriana Giláňová, referentka pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení 

Mestský úrad – ŠÚ, Žiar nad Hronom 

PhDr. Mgr. Oľga Okálová, PhD., autorka projektu a Internej Normy „Bezpečná škola“  

JUDr. Ing. Alexandra Tužinská, Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom 

Mgr. Renáta Golisová, vedúca Odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu 

v Čadci 

PeadDr. Marta Gerbocová, špecialista škôl a školských zariadení Mesta Liptovský Mikuláš 

 
 
 
 
 

https://naserovnovaha.cz/nas-tym/
http://hlasrodin.sk/o-nas/nas-tim/
https://otvorenesudy.sme.sk/courts/49?l=sk
http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/zastupcovia-primatora/1-zastupca-primatora-mesta
http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/zastupcovia-primatora/1-zastupca-primatora-mesta
http://www.starakremnicka.sk/zakladna-skola.html
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WS 3 Akreditované subjekty: FASD & CAN – súvislosť a inovatívne nástroje do praxe 
Konferenčná miestnosť UNIVERZITNEJ KNIŽNICE, modré podlažie  
(gestor Mgr. Iveta Fedorová, koordinátorka ochrany detí pred násilím okres DOLNÝ KUBÍN) 
 

POZVANÍ HOSTIA:  

Mgr. Veronika Luksa, psychologička Detské advokačné centrum Náruč, 

http://profesionalnevideo.sk/video/naruc%20koment.mp4 

Mgr. Róbert Braciník, riaditeľ Detského krízového centra Náruč, 

http://profesionalnevideo.sk/video/naruc%20koment.mp4  

Mgr. Jana Bohušová, Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, vedúca úseku starostlivosti o dieťa 

PhDr. Martina Vicáňová, Centrum pre deti a rodiny Istebné, riaditeľka 

Michal Čipka, pracovník komunitného centra EDUKOS - Konzultačné a informačné centrum, 

Dolný Kubín 

PaedDr. Emanuel Difko, riaditeľ Diagnostického centra v Ružomberku 

Ján Karas, riaditeľ Centra pre deti a rodiny a štatutár Detského kočovného divadla DRaK - 

neštátne profesionálne divadlo, Prešov 

 

WS 4 Sociálnoprávna ochrana dieťaťa a sociálna kuratela, metódy a prístupy: zavedenie 
stratégií k eliminácii FASD a transgeneračného prenosu do CAN, definovanie inter-multi-
transdisciplinárnych komunitných tímov podľa modelu Deborah Rutman, Nancy Poole, 
Sharon Hume, Carol Hubberstey, Marilyn Van Bibber: Building a framework for evaluation 
of Fetal Alcohol Spectrum Disorder prevention and support programs: A collaborative 
Canadian project, 2014 
Výstavná sieň REKTORÁTU – hlavná sála, 3. poschodie  
(gestor Mgr. Marcela Mušáková, koordinátorka ochrany detí pred násilím okres 
Námestovo) 
 
POZVANÍ HOSTIA:  

Mgr. Katarína Medzihorská, vedúca tímu Tranzitného programu „Zo školy do života“ – 

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. v okresoch Banská Bystrica, Brezno, 

Lučenec 

Mgr. Mária Protušová, Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately, Odbor sociálnych vecí 

a rodiny UPSVaR Námestovo, vedúca odboru  

Mgr. Emília Gemeľová, Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately, Odbor sociálnych vecí 

a rodiny UPSVaR Námestovo, sociálna kurátorka 

PhDr. Zdenka Fedorová, Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately, Odbor sociálnych vecí 

a rodiny UPSVaR Dolný Kubín, vedúca oddelenia 

Mgr. Lucia Potančoková, Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately, Odbor sociálnych vecí 

a rodiny UPSVaR Banská Štiavnica, vedúca oddelenia 

JUDr. Štefan Tomáško, vedúci prokurátor Okresnej prokuratúry v Ružomberku  

JUDr. Mária Štupáková, prokurátorka na Okresnej prokuratúry v Ružomberku 

 
❖ Obedňajšia prestávka 12,00 – 13,00, jedálenská časť C - BLOK 

http://profesionalnevideo.sk/video/naruc%20koment.mp4
http://profesionalnevideo.sk/video/naruc%20koment.mp4
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4. Medzirezortné pracovné skupiny  (MPS) 13,00 – 14,30 

1. MPS zameraná na obsah tém konferencie – HORIZONTÁLNE prepojenie výstupov WS 

Facilitačný cieľ: definovanie bielych miest v obsahoch tém na multidisciplinárnej 

medzirezortnej úrovni  

 

❖ Prestávka 14,30 – 14,45 

 

5. Ukončenie konferencie 14,45 – 15,15 

Predstavenie výstupov MPS 1 a 2 v pléne 

 

Účastnícky poplatok: 25 Eur (zahŕňa občerstvenie, obed a konferenčné materiály)                                         

 

Poplatok prosím uhraďte až po registrácii a vystavení faktúry ekonomickým oddelením PF KU v 
Ružomberku.  
 
Registrácia prebieha od 01.06.2019 – 30.06.2019. 
Registrujte sa prosím vyplnením registračného formulára na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVSnWkQ_i9n7mlC9_WzdFsCYNYHvnoYK7AsZnvLcK
q3Hwe_g/viewform?usp=sf_link, alebo vyplnením priamo v tele mailu zaslaného s pozvánkou. 
V prípade, že po vyplnení formulára Vám nebude potvrdená Vaša registrácia, kontaktujte nás 
prosím obratom na mail olga.okalova@ku.sk. 
 
 
Naše fakturačné údaje: 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
Pedagogická fakulta 
Hrabovská cesta 5512/1A 
034 01 Ružomberok 
IČO: 37801279 
DIČ: 2021512427, IČ DPH: SK2021512427 
 
Č. účtu:  7000224305/8180 
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305 
SWIFT: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: 10092019 
 
 

Adresa: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/kontakt 

GPS súradnice:  

Zemepisná šírka: 49,096592          Zemepisná dĺžka: 19.25050 

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/documents/cena_arch/2014/library_ruzomberok.pdf 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVSnWkQ_i9n7mlC9_WzdFsCYNYHvnoYK7AsZnvLcKq3Hwe_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVSnWkQ_i9n7mlC9_WzdFsCYNYHvnoYK7AsZnvLcKq3Hwe_g/viewform?usp=sf_link
mailto:olga.okalova@ku.sk
callto:2021512427
callto:7000224305
callto:8180%200000%200070%200022
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/kontakt
https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/documents/cena_arch/2014/library_ruzomberok.pdf
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Tešíme sa na Vás! 


