
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG  
 

Vážení rodičia, zamestnanci školy a študenti, 

je mi veľkým potešením, že sa Vám môžem predstaviť. Volám sa Mgr. 
Zuzana Jurčigová a som školská psychologička na SOŠP. Mojim 
primárnym cieľom je venovať sa študentom, ich duševnému zdraviu 
a pohode. Podľa môjho názoru, pomoc a podpora školského psychológa nie 
je potrebná len vtedy, keď nastal problém, ale je potrebné aj spoznávanie 
osobnosti študenta, rozvíjanie jeho silných stránok a skrytého potenciálu. 
Čo znamená, že pre študentov som tu v čase ich pohody, ale aj nepohody. 

Kedy by si mal/a ako študent/ka vyhľadať školského psychológa? 
- ak ťa trápi strach, stres, tréma, úzkosť alebo hnev 
- ak máš problémy v súkromnom či školskom prostredí 
- ak sa ti nedá sústrediť alebo máš problémy s učením 
- ak si nevieš zvyknúť na školský kolektív 
- ak sa chceš porozprávať o hocičom 
- ak máš smutnú náladu, nie si so sebou spokojný a máš pocit, že sa ti nič nedarí 
- ak máš problémy so vzťahmi (priateľskými, rodinnými, partnerskými,...) 
- ak máš ťažkosti s alkoholom, spánkom, jedlom a rôznymi závislosťami 

Vzhľadom a to, že na psychiku dieťaťa má vplyv aj jeho okolie, ponúkam pomoc 
a poradenstvo rodičom aj zamestnancom školy. Spoločne dokážeme pre našich študentov 
resp. Vaše deti vytvoriť bezpečný priestor pre ich osobný rast. V prípade rôznych ťažkostí či 
otázok týkajúcich sa prežívania a správania Vášho dieťaťa ma neváhajte kontaktovať. Tak ako 
som prítomná pre študentov našej školy, som prítomná aj pre Vás. 

 
Nájdete ma v internátnej budove na 1. poschodí č. dverí 113 (na konci chodby) každý 
utorok, stredu a vo štvrtok od 7:15 – 15:15. Kontaktovať ma môžete aj pomocou mailu na 
psycholog@sospknazia.sk alebo prostredníctvom triedneho učiteľa resp. zamestnanca školy. 
Ak si študent a nemáš ešte 18 rokov prines so sebou aj informovaný súhlas (dolu v prílohe) 
podpísaný od rodiča/zákonného zástupcu. Pre rodičov mám špeciálne vyhradený čas 
spomínané dni od 14:00-15:15. 

Školský psychológ sa riadi etickým kódexom, preto informácie, ktoré si medzi sebou povieme 
budú dôverné a ostanú medzi nami. Samozrejme, služby sú bezplatné 😊😊. 

Teším sa na naše stretnutie! 

 


