
Základná škola v Novej Ľubovni ponúka žiakom, učiteľom a rodičom

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO 

Ponúkame  vám  možnosť  psychologickej  konzultácie  v  našej  škole,  ktorú 
môžete  využiť  nielen  v  prípade  krízových stavov (veľký  strach,  smútok,  veľký 
hnev, pocit ohrozenia...), pri akomkoľvek probléme spojenom so šikanovaním, ale 
aj v prípade iných pochybostí a neistôt týkajúcich sa školy, psychickej  pohody, 
vzťahov (rodičovských, kamarátskych, ľúbostných, vzťahov s učiteľmi...), zvládania 
stresu a záťaže. 

Žiakom  8.  a  9.  ročníka  dávame  do  pozornosti  možnosť  konzultácie  a 
poradenstva ohľadom profesijnej orientácie (kariérové poradenstvo).  

Vítaní ste aj ak sa chcete naučiť relaxovať, zvládať silné emócie, lepšie čeliť 
konfliktom,  alebo  ak  máte  pocit,  že  sa  v  sebe  nevyznáte  a  jednoducho  sa 
potrebujete vyrozprávať.

Kto sa môže obrátiť na psychologičku?
Mnohé deti  (aj  dospelí)  si  myslia,  že za psychológom chodia len „blázni“, 

alebo „takí  čudáci“.  Ide o mylné presvedčenie.  (Za čudné považujeme to,  čomu 
nerozumieme). 

Na psychológa sa obracajú úplne normálni ľudia, ktorí sa dostali do nejakej 
situácie,  ktorá  je  náročná  (niekto  blízky  im  zomrel,  rodičia  sa  príliš  hádajú, 
prenasleduje ich spolužiak alebo niekto iný s hrozbou bitky...). 

Tí, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie (písomky sa nahromadili a je toho 
veľa, blízky človek prežíva náročné ochorenie...). 

Tí, ktorí sa chcú stať „lepším človekom“, chcú sami sebe rozumieť, chcú na 
sebe pracovať.  

Tí, ktorí sa chcú naučiť, ako sa lepšie učiť, ako sa nenechať „vyprovokovať“, 
ako hneď „nevybuchnúť“, keď sa nahnevajú. 

Tí, ktorí nemajú jasno vo voľbe školy, v ďalšom smerovaní alebo pochybujú o 
zmysle toho, čo robia.  

Dvere sú otvorené pre žiakov školy, ale aj pre rodičov a učiteľov.

Mgr.  Ľudmila  Smoroňová  je  psychologička  pôsobiaca  v 
oblasti  krízovej  intervencie  a  poradenstva.  Absolvovala 
vzdelávanie  zamerané  na  problematiku  porúch  príjmu 
potravy, tanečno - pohybovú terapiu a hypnózu. Venovala 
sa deťom, ktoré boli označené za „problematické“. Autorka 
článkov  na  témy  psychohygieny,  prevencie  a  duševného 
zdravia.

Sme tu pre vás každý pracovný deň od 12:00 – 16:00, resp. na tel. čísle: 0904437230


