
 

                                                                
 

 

Ďalší seminár pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 
 

„Manažment rizík socializácie. Riešenie predkonfliktných situácií a  
praktické aspekty ochrany práv“ 

 

ktorý sa uskutočnil dňa  6. októbra 2022 (štvrtok) o 09.30 hod. 
 

Klientske centrum, Tomášikova 46, Bratislava 
 
Vo štvrtok 6. 10. 2022 sa usktočnil ďalší zaujímavý seminár pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Cieľom 
týchto seminárov je sociálno-právna orientácia v pravidlách verejného života a prevencia 
nepriaznivých situácií, ktorý organizujeme pod názovom “Sociálno-právne povedomie a formy pomoci 
v rôznych sférach života”. Oficiálny organizátor: Elena Zenkovich ENGECON. Na realizáciu stretnutí 
bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom 
Nadácie mesta Bratislavy. Podujatia sú podporované mediáčnou kancelárou BISKUPIČ & CO., 
mediácia.onilne.sk. 
 
Tentoraz bol seminár výnimočný z dôvodu, že spolupracujúcim subjektom bol Odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Konkrétne dvaja pracovníci uvedeného odboru, ktorí boli 
lektormi seminára a aktuálne zabepzečujú odbornú pomoc v krajskej Informančej kancelárii pre obete 
trestných činov v Bratislave ( https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam ) 
 
Lektormi boli Bc. Miroslav Schlesinger – odborník v oblasti prevencie kriminality (MV SR), sociálny 
pedagóg, motivátor, kouč a Vincent Moroz – odborník v oblasti prevencie kriminality, asistent 
koordinátora na regionálnej úrovni (MV SR). Odborný preklad zabezpečovala Mgr. Jelena 
Ondrejkovičová, PhD. – filológ, pedagóg, úradná prekladateľka, tlmočníčka. Organizačne seminár 
zabezpečila a prirpavila JUDr. Elena Zenkovich, CSc. – mediátorka, právnička, lektorka, ktorá na záver 
vypomohla s tlmočením.  
 
V úvodnej časti sa Bc. Miroslav Schlesinger (MV SR) vo svojom príspevku zameral na šikanovanie 
v školách a vysvetlil akým spôsobom sa dá účinne riešiť. Následne sa venoval aj rizikám v online 
prostredí, osobitne nenávistným prejavom a rôznym online dezinformáciám. Zaujímavým spôsobom 
objasnil celú problematiku nielen z pohľadu prevencie, ale aj zo psychológie. Poskytol tak prítomným 
iný pohľad na uvedené témy, pričom uviedol praktické rady ako predchádzať rôznym krízovým 
situáciám. Hodnotné boli jeho rady ako pristupovať nielen k deťom, ale aj k dospelým, ktorí vykazujú 
problémové správanie. Pre účely lepšieho objasnenia problematiky použil prípady z praxe a napriek 
náročnosti témy, vedel vhodne odľahčiť komunikáciu príjemným humorom. Dostatok priestoru 
venoval otázkam účastníkov seminára, aj praktickým radám súvisiacim so psychohygienou. 
 
V druhej časti prezentoval p. Vincent Moroz (MV SR) tému online hier a rizík spojených s agresívnym 
konaním v tejto oblasti. Venoval tiež pozornosť sexuálnemu obťažovaniu detí a kyberšikane, pričom 
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poskytol praktické rady ako predchádzať rôznym problémom. K problematike tiež uviedol zaujímavé 
štatistiky a odpovedal na otázky účastníkov seminára, ktorí ocenili jeho príjemný a zrozumiteľný 
spôsob komunikácie. Na záver obaja zamestnanci Ministerstva vnútra SR ponúkli účastníkom možnosť 
konzultácií a praktickú pomoc na ich pracovisku. Osobnú konzultáciu využili tri účastníčky seminára. 
Obaja lektori/odborníci presvedčili všetkých prítomných, že svoju prácu vykonávajú veľmi 
profesionálne a citlivo, pričom majú v celom kraji vytvorenú veľmi dobrú spoluprácu so všetkými 
subjektmi, ktoré poskytujú pomoc. 
 
Naši účastníci seminára vyjadrili opäť veľkú spokojnosť s organizáciou, aj s obsahovou stránkou celého 
seminára. Ocenili citlivý a pozitívny prístup oboch lektorov a taktiež obe odborníčky, ktoré 
zabezpečovali preklad i občerstvenie. Výsledkom tohto seminára je znova záujem o pokračovanie v 
týchto aktivitách, ktoré napomáhajú lepšie zvládať náročné životné situácie našich účastníkov. 
 
Na záver sa chceme poďakovať Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR za 
vytvorenie výborných podmienok na tento seminár ako aj za časový priestor lektorov, ktorý venovali 
ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 


