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Potenciálnu klientelu Centra v školskom roku 2018/2019 tvorilo 22 506 detí a žiakov
materských, základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica – tabuľka 1
(Zdroj: www.cvti.sk - štatistiky - prehľady škôl 2018/19 http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/prehlady-skol.)

Tabuľka 1

Prehľad potenciálnej klientely CPPPaP Spišská Nová Ves podľa okresov
v školskom roku 2018/2019

Okres

Počet

Okres Spišská Nová Ves

17 791

Okres Gelnica

4 715

Súhrnný počet potenciálnej klientely

22 506

Do územnej pôsobnosti a starostlivosti CPPPaP Spišská Nová Ves patrilo v uvedenom
školskom roku 138 škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, z toho :
•

79 materských škôl

•

47 základných škôl

•

5 gymnázií

•

7 stredných odborných škôl
Do portfólia škôl, s ktorými CPPPaP spolupracuje, patrí okrem štandardných škôl

zabezpečujúcich predprimárne, základné, stredné vzdelanie i niekoľko škôl so špecifikami
(školy vzdelávajúce prevažne žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami):
•

školy so zvýšenou koncentráciou detí so sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ
Letanovce, ZŠ Rudňany, ZŠ Nálepkovo, ZŠ Komenského Smižany, ZŠ SNP Spišské
Vlachy, ZŠ s MŠ Markušovce, ZŠ s MŠ Hrabušice, ZŠ SNP Krompachy, ZŠ Bystrany

•

školy zamerané na vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním – ZŠ Ing. Kožucha
Spišská Nová Ves.

a) Odborné aktivity realizované pre klientov
Reálnu klientelu CPPPaP v školskom roku 2018/2019 tvorilo 2 207 klientov – detí
a žiakov materských, základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti okresov Spišská Nová
Ves a Gelnica. Jej rozloženie zobrazujú tabuľky 2,3,4 a grafy 1,2:

Tabuľka 2

Klientela, ktorej boli poskytnuté služby, podľa druhu školy,
zariadenia v školskom roku 2018/2019

Druh školy, zariadenia

Počet klientov

Materské školy

577

Základné školy

1013

ZŠ – špeciálne triedy a integrovaní

29

Gymnáziá

177

Stredné odborné školy

120

Školsky nezaradené deti, rodiny

291

Spolu

2 207

Najviac reálnych klientov centra v školskom roku 2018/2019 predstavovali žiaci
základných škôl – 45,9 % a deti materských škôl – 26,14 % . Žiaci gymnázií a stredných
odborných škôl tvorili 13,46 % celkovej klientely. Školsky nezaradené deti predstavovali 13,19
% klientely.
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Klientela, ktorej boli poskytnuté služby, podľa druhu školy a zariadenia v školskom
roku 2018/2019

Tabuľka 3

Klientela podľa, ktorej boli poskytnuté služby podľa iniciátora príchodu do
CPPPaP v školskom roku 2018/2019

Iniciátor príchodu do CPPPaP

Počet klientov

Depistáž

250

Klient sám

19

Rodič, zákonný zástupca

268

Škola

1 654

Zariadenie sociálnej starostlivosti

3

Zdravotnícke zariadenie

3

Iné

10

Spolu

2 207

V školskom roku 2018/2019 žiadali o služby CPPPaP najčastejšie riaditelia , respektíve
pedagógovia detí a žiakov všetkých typov škôl, s ktorými CPPPaP spolupracuje – 74,94%.
O služby CPPPaP požiadali v početnom množstve aj rodičia a zákonní zástupcovia klientov –
12,14%. Významnú časť klientely tvorili deti v poslednom roku predprimárneho vzdelávania
vyšetrené z dôvodu depistáže školskej spôsobilosti – 11,3 %. Klienti nad 18 rokov
predstavovali 0,86 % žiadateľov.
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Klientela, ktorej boli poskytnuté služby, podľa iniciátora príchodu do CPPPaP
v školskom roku 2018/2019

Tabuľka 4

Klientela, ktorej boli poskytnuté služby podľa dôvodu príchodu do CPPPaP
v školskom roku 2018/2019

Dôvod príchodu do CPPPaP

Počet klientov

Školská spôsobilosť

871

Problémy v učení

343

Problémy v správaní

40

Nadanie - talent

42

Osobnostné a psychické problémy

23

Kariérové poradenstvo

723

Sociálno-patologické javy

21

Poruchy vo vývine reči

3

Rodinné a iné dôvody

3

Osobnostný rozvoj

14

Rizikový vývin

20

Zdravotné znevýhodnenie

104

Spolu

2 207

Najčastejším typom problémov, ktoré odborní zamestnanci CPPPaP riešili v školskom
roku 2018/2019, boli depistážna a následná komplexná diagnostika z dôvodu posúdenia
školskej zrelosti/spôsobilosti predškolských detí – 39,47 % klientely.
Druhú najčastejšiu kategóriu dôvodov príchodu klientov do centra – 32,76 % predstavovala študijno-profesijná orientácia žiakov základných a stredných škôl.
Tretiu kategóriu tvorili problémy v učení žiakov všetkých typov škôl (ZŠ, gymnázia,
SOŠ) – 15,54 %. Zdravotné znevýhodnenie bolo dôvodom príchodu do CPPPaP u 4,7 %
klientov.
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V školskom roku 2018/2019 boli klientom CPPPaP poskytnuté nasledovné druhy
odborných aktivít (tabuľka 5)

Tabuľka 5

Odborné psychologické, pedagogické a sociálne aktivity poskytnuté klientom
v CPPPaP v školskom roku 2018/2019

Druh odbornej činnosti
Diagnostika psychologická

Počet klientov
2 045

Diagnostika špeciálnopedagogická

267

Diagnostika iná

407

Poradenstvo psychologické

657

Poradenstvo špeciálnopedagogické

69

Poradenstvo kariérové

621

Terapia

6

Rehabilitácia (reedukácia)

6

Anamnéza

Graf 4
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Odborné aktivity poskytnuté klientom v CPPPaP v školskom roku 2018/2019

1. PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ:
Počet aktivít v rámci psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie v okresoch Spišská
Nová Ves a Gelnica je uvedený v tabuľke 6.

Tabuľka 6 Počet aktivít v rámci psychologickej činnosti
Druh činnosti

Počet aktivít

Diagnostika

2 268

Poradenstvo

837

Terapia

29

2. ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:
Počet aktivít v rámci špeciálno – pedagogickej diagnostiky, poradenstva a terapie v okrese
Spišská Nová Ves.
Tabuľka 7 Počet aktivít v rámci špeciálno-pedagogickej činnosti
Druh činností

Počet aktivít

Diagnostika

286

Poradenstvo

73

Reedukácia

59

3. PREVENCIA
V školskom roku 2018/2019 boli preventívne aktivity CPPPaP realizované na základe
požiadaviek škôl, prevažne skupinovou formou, najmä v priestoroch škôl.
Najčastejšie boli realizované aktivity v oblasti primárnej prevencie.

A / Oblasť primárnej prevencie:
V oblasti primárnej prevencie bolo zrealizovaných 107 besied pre 1906 žiakov na témy:
•

Ako sa racionálne učiť (téma odporúčaná pre 5. ročník) – 15 besied/279 žiakov

•

Ako sa racionálne učiť (téma odporúčaná pre SŠ) – 5 besied/130 žiakov

•

Prevencia šikanovania – ZŠ – 15 besied/222 žiakov

•

Prevencia kyberšikanovania – ZŠ – 11 besied/224 žiakov

•

Prevencia kyberšikanovania – SŠ – 2 besedy/40 žiakov

•

Postoje k drogám - ZŠ – 13 besied/232 žiakov

•

Postoje k drogám – SŠ - 2 besedy/40 žiakov

•

Ľudské práva – ZŠ – 6 besied/87 žiakov

•

Prevencia sexuálneho násilia – ZŠ – 3 besedy/37 žiakov

•

Vzťahy medzi tínedžermi - ZŠ - 7 besied/125 žiakov

•

Vzťahy medzi tínedžermi - SŠ - 2 besedy/18 žiakov

•

Láska, priateľstvo, partnerstvo – ZŠ – 5 besied/83 žiakov

Peer-aktivisti:
Práca v rovesníckej skupine PEER aktivistov – 38 žiakov / v 3 skupinách/
Peer aktivisti – okres Spišská Nová Ves
1. ZŠ Nad Medzou, ZŠ Nejedlého, ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Lipová / 14 stretnutí/14
žiakov
2. ZŠ Levočská, ZŠ Kožuchova, ZŠ Komenského SNV, ZŠ Hutnícka / 14 stretnutí/ 14
žiakov
Peer aktivisti – okres Gelnica
1. Gymnázium Gelnica, ZŠ Gelnica / 4 stretnutia / 10 žiakov

Tabuľka 8

Aktivity primárnej prevencie v školskom roku 2018/2019

Aktivity primárnej
prevencie

Základné školy

Stredné školy

Spolu

Skupiny

Účastníci

Skupiny Účastníci Skupiny Účastníci

Ako sa racionálne
učiť

15

279

5

130

20

409

Prevencia
šikanovania

15

222

0

0

15

222

Prevencia
kyberšikanovania

11

224

2

40

13

264

Postoje k drogám

13

232

2

40

15

272

Ľudské práva

6

87

0

0

6

87

Prevencia
sexuálneho násilia

3

37

0

0

3

37

Vzťahy medzi
tínedžermi

7

125

2

18

9

143

Láska, priateľstvo,
partnerstvo

5

83

0

0

5

83

Supervízne besedy
rovesníckych
aktivistov

21

389

0

0

21

389

Spolu

96

1678

11

228

107

1906
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Aktivity primárnej prevencie realizované pre žiakov základných škôl v školskom
roku 2018/2019

Aktivity primárnej prevencie realizované pre žiakov stredných škôl v školskom
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B/ Oblasť sekundárnej prevencie:
V rámci sekundárnej prevencie bola základným a stredným školám ponúknutá možnosť
odbornej spolupráce pri realizácii preventívnych programov orientovaných na zvládnutie
agresivity a šikanovania, riešenie diskriminácie, sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch
a ďalších sociálno-patologických javov.

Tabuľka 9 Realizované preventívne programy podľa dĺžky trvania
Preventívne programy

Spolu

Krátkodobý

7

Strednodobý

10

Dlhodobý

9

Spolu

26

Práca v skupine v triede MŠ
•

Preventívny program Zippyho kamaráti – 1 skupina / 24 stretnutí /19 žiakov

Práca v skupine v triede ZŠ
•

Preventívny program Kamaráti Jabĺčka – 1 skupina / 24 stretnutí / 15 žiakov

•

Prevencia sociálno-patologických javov a zlepšenie triednej klímy v triede ZŠ:
1. ZŠ Lipová – 4 triedy / 16 stretnutí / 73 žiakov
2. ZŠ Ing. Kožucha – 4 triedy / 18 stretnutí / 71 žiakov
3. ZŠ Levočská – 2 triedy / 7 stretnutí / 41 žiakov
4. ZŠ Hutnícka – 1 trieda / 3 stretnutia / 20 žiakov
5. ZŠ Maurerova, Krompachy – 1 trieda / 3 stretnutia / 21 žiakov
6. ZŠ Švedlár – 1 trieda / 2 stretnutia / 15 žiakov
7. CZŠ Spišské Vlachy – 2 triedy / 4 stretnutia / 36 žiakov
8. ZŠ Spišský Hrušov – 1 trieda / 1 stretnutie / 12 žiakov

•

Prevencia sociálno-patologických javov a zlepšenie triednej klímy v triede SŠ:
1. Gymnázium Krompachy – 2 triedy / 5 stretnutí / 38 žiakov

Práca v skupine v CPPPaP:
•

Edukatívno – stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
(MŠ) - 2 skupiny /27 stretnutí / 11 detí

•

Psychokorektívny

program

pre

žiakov

ZŠ

s ťažkosťami

a emocionálnom vývine – 1 skupina/ 7 stretnutí / 5 žiakov
•

„Aj ja pôjdem do školy“ – 2 skupiny / 22 stretnutí / 11 detí

v osobnostnom

Krízová intervencia v triede ZŠ:
ZŠ Nejedlého – 3 skupiny / 3 stretnutia / 31 žiakov

Tabuľka 10

Aktivity sekundárnej prevencie v školskom roku 2018/2019
MŠ

Aktivity

ZŠ

SŠ

Skupina v

sekundárnej

Spolu

CPPPaP

prevencie
Skup Účast Skup Účast Skup Účast Skup Účast Skup Účast
Zippyho kamaráti

1

19

0

0

0

0

0

0

1

19

Kamaráti Jabĺčka

0

0

1

15

0

0

0

0

1

15

Prevencia sociálnopatologických javov
a zlepšenie triednej
klímy

0

0

16

289

2

38

0

0

18

327

0

0

0

0

0

2

11

2

11

Edukatívno0
stimulačný program
pre deti s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou
Psychokorektívny
program pre žiakov
s ťažkosťami
v osobnostnom
a emocionálnom
vývine

0

0

0

0

0

0

1

5

1

5

Aj ja pôjdem do školy

0

0

0

0

0

0

2

11

2

11

Spolu

1

19

16

289

2

38

5

27

25

388

b) Ďalšie odborné aktivity realizované pre školy – žiakov a pedagógov
a pre zákonných zástupcov
V školskom roku 2018/2019 boli odbornými zamestnancami CPPPaP poskytované
školám aj ďalšie odborno-metodické služby:
Individuálne činnosti:
•

500 telefonických intervencií zákonným zástupcom, pedagógom, lekárom a ďalším
zainteresovaným pri riešení výchovných, vzdelávacích a iných problémoch detí
a žiakov,

•

308 poradenských konzultácií zákonným zástupcom

Skupinové činnosti:
•

103 odborných vystúpení (prednášky, besedy, kurzy, semináre) pre 2049 účastníkov –
žiakov, pedagógov a rodičov detí a žiakov na rôzne témy

Činnosti pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, odborných
zamestnancov:
•

33 vytvorených odborných materiálov

•

284 metodických návštev v školách a metodického usmerňovania

Ostatné odborné a metodické činnosti:
•

1600 psychologických, špeciálno-pedagogických a iných diagnostických správ

•

287 vytvorených metodických materiálov a správ

•

295 aktivít metodického vedenia a usmerňovania

•

54 aktivít odborných konzílií a odborného rastu

•

61 účastí na odborných podujatiach

Iné činnosti:
•

realizácia psychologickej časti výberov žiakov do triedy pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním a do triedy pre žiakov s NKS

•

realizácia metodického vedenia CPPPaP zamestnancov škôl v územnej pôsobnosti
CPPPaP:4 pracovné stretnutia v rámci metodického vedenia výchovných poradcov,
3 pracovné stretnutia v rámci metodického vedenia koordinátorov prevencie a 3
pracovné stretnutia školských psychológov.

Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ a SŠ
Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ a SŠ Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie vyplýva z platnej školskej legislatívy – zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 2b) vyhlášky MŠ SR č.
325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných,
vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a žiakov a kariérového poradenstva.
Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom
pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré
koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom,
školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
Hlavným cieľom výchovného poradenstva je vytvárať komplexné podmienky pre
zdravý psychický asociálny vývin mladej generácie a predchádzať výchovno-vzdelávacím
problémom. Výchovní poradcovia v ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska sa naďalej
podieľali na riešení špecifických otázok vzdelávania, výchovy a profesijného vývinu žiakov,
ako aj na vytváraní podmienok pre začlenenie zdravotne či inak znevýhodnených žiakov v
bežných triedach. Realizovali pedagogické poradenstvo v oblasti ich výchovy, vzdelávania,
profesijnej orientácie, kariérove poradenstvo, venovali pozornosť nadaným a talentovaným
žiakom, ako aj žiakom s adaptačnými problémami.
V školskom roku 2018/2019 sa metodická pomoc pre výchovných poradcov zo strany
CPPPaP sústredila aj na zintenzívnenie kariérového poradenstva pre všetky kategórie
končiacich žiakov, vrátane oblasti duálneho vzdelávania. Na činnosti výchovného poradenstva
sa podieľali aj odborní zamestnanci CPPPaP aktívnymi vystúpeniami na pracovných poradách

výchovných poradcov, ale hlavne individuálnymi konzultáciami s výchovnými poradcami v
prostredí ZŠ a SŠ zameranými najmä na prácu s problémovými žiakmi a triedami.
Vrámci metodického vedenia výchovných poradcov základných a stredných škôl sme v
školskom roku 2018/2019 realizovali 5 pracovných stretnutí s nasledovnými odbornými
vstupmi:
Október 2018 – pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Spišská Nová Ves Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy, informácie k Burze SŠ a k ponuke aktivít
CPPPaP na nový školský rok.
Október 2018 – pracovné stretnutie výchovných poradcov SŠ okresu Spišská Nová Ves Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a k aktuálnej ponuke aktivít CPPPaP na nový
školský rok.
Október 2018 – pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Gelnica - Aktuálne
informácie o zmene školskej legislatívy, informácie k Burze SŠ a k ponuke aktivít CPPPaP na
nový školský rok
November 2018 – Odborný seminár výchovných poradcov ZŠ, SŠ okresu SNV a Gelnica –
Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach – Mgr.
Viera Lutherová, psychologička a prevádzkovateľka súkromnej poradne Balans v Kremnici.
Máj 2019 – pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ, SŠ okresu SNV a Gelnica, spojené
s odborným seminárom na tému Národné porovnávacie skúšky SCIO. Lektorom tejto témy bol
Mgr. Andrej Kutarňa z NPS SCIO Praha.
Snahou odborných zamestnancov CPPPaP bolo aj v rámci možností pružne reagovať na
konkrétne požiadavky zo strany škôl o poradenské, psychologické a špeciálno-pedagogické
služby, o zabezpečovanie metodicko-odbornej činnosti pre všetkých výchovných poradcov.
Osobitná pozornosť bola venovaná začínajúcim výchovným poradcom, ktorým bolo ponúknuté
stretnutie so špeciálnym pedagógom.

Profesijné a kariérové poradenstvo v ZŠ a SŠ
V školskom roku 2018/2019 bolo na vybraných základných školách, stredných školách
a gymnáziách okresu Spišská Nová Ves a Gelnica realizované profesijné a kariérové

poradenstvo. Žiaci absolvovali testovanie na overenie predpokladov k štúdiu, ako aj
individuálny pohovor s psychológom a sociálnym pedagógom.
Diagnostická

činnosť

profesijného

a kariérového

poradenstva

pozostávala

z anamnestického dotazníka, inteligenčných, osobnostných testov a záujmových dotazníkov.

Tabuľka 11

Diagnostika v oblasti profesijnej orientácie a kariérového poradenstva
v školskom roku 2018/2019
Základné školy

Okres

Skup.

Stredné školy

Účast.

Skup.

Účast.

Spolu
Účast.

Skup.

Spišská Nová Ves

17

352

8

202

25

554

Gelnica

10

118

1

30

11

148

Spolu

27

470

9

232

36

702

Tabuľka 12

Počet individuálnych konzultácií v rámci profesijného a kariérového
poradenstva
PROFESIJNÉ A KARIÉRNE PORADENSTVO - KONZULTÁCIE

Okres Spišská Nová Ves

Okres Gelnica

503 soc. pg.+ 503 psychol.

142 soc. pg. + 142 psychol.

1006

284

Spolu

1290

Metodické vedenie školských psychológov ZŠ a SŠ
CPPPaP realizovalo metodické vedenie školských psychológov v súlade s § 130 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a s§3 ods. 2a) vyhlášky MŠ
SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V školskom
roku 2018/2019 v základných a stredných školách v územnej pôsobnosti CPPPaP pracovalo
spolu 9 školských psychológov – v 3 základných a 9 stredných školách. Väčšina z nich

pracovala na čiastočný pracovný úväzok, s čím možno súviseli aj častejšie zmeny v
personálnom obsadení miesta školského psychológa počas školského roka. Školskí
psychológovia v súlade splatnou legislatívou vykonávali odborné činnosti v rámci orientačnej
psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového psychologického poradenstva,
prevencie a intervencie smerom k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a
vzdelávania v školách, poskytovali psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom,
zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.
Svojou činnosťou aj v spolupráci s odbornými zamestnancami CPPPaP prispievali k
vytváraniu vhodných podmienok pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Súčasťou metodického vedenia školských psychológov bolo:
organizovanie

pracovných

stretnutí

(porád)

školských

psychológov,

poskytovanie

individuálnych konzultácií školským psychológom v ZŠ a SŠ, metodická pomoc začínajúcim
školským psychológom.
V školskom roku 2018/2019 sme realizovali 2 pracovné stretnutia školských
psychológov ZŠ a SŠ s nasledujúcimi odbornými vstupmi interných a externých lektorov:
Apríl 2019 – pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresu SNV a Gelnica,
spojené s odborným seminárom na tému Národný projekt a národná stratégia na ochranu detí
pred násilím. Lektorkou témy bola Mgr. Zuzana Plíhalová – koordinátor ochrany detí pred
násilím, ÚPSVaR Spišská Nová Ves.
Jún 2019 – pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresu SNV a Gelnica, spojené
s odborným seminárom na tému Účasť psychológa v trestnom konaní. Lektorom tejto témy bol
pplk. Ing. Jaroslav Zumrík - riaditeľ odboru kriminálnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi.
Ďalšou témou bol Individuálny výchovno-vzdelávací program. Túto tému viedla špeciálna
pedagogička CPPPaP PaedDr. Jana Javorská.

Metodické vedenie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ
V rámci metodického vedenia koordinátorov prevencie organizovalo CPPPaP
metodickú inštruktáž predovšetkým začínajúcim koordinátorov prevencie a pracovné stretnutia
koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili 5 pracovných stretnutí koordinátorov
prevencie ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s odborným vstupom k týmto témam:
Október 2018 – pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ okresu Spišská Nová Ves Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a o aktuálnej ponuke aktivít CPPPaP na nový
školský rok.
Október 2018 – pracovné stretnutie koordinátorov prevencie SŠ okresu Spišská Nová Ves Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a o aktuálnej ponuke aktivít CPPPaP na nový
školský rok.
Október 2018 –pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ okresu Gelnica Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy, informácie k Burze SŠ a k ponuke aktivít
CPPPaP na nový školský rok.
November 2018 – Odborný seminár pre koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ okresu SNV a
Gelnica – Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovno-vzdelávacích
zariadeniach – Mgr. Viera Lutherová, psychologička a prevádzkovateľka súkromnej poradne
Balans v Kremnici.
Jún 2019 – pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ okresu SNV a Gelnica, spojené
s odborným seminárom na tému Súvislosti porúch fetálneho alkoholového spektra FASD s
CAN a šikanou Oľga Okálová, PhD. – Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS.

Organizačná štruktúra CPPPaP, údaje o zamestnancoch a plnení
kvalifikačných predpokladov
§ 2 ods. 1 písm. f), g), h)

a) Organizačná štruktúra CPPPaP
Pracovisko CPPPaP, Letná 66, Spišská Nová Ves sa člení na riaditeľský útvar a 2 odborné
útvary – oddelenia:
-

Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine, psychoterapie
a špeciálnopedagogického poradenstva

-

Oddelenie výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine, poradenstva
sociálneho vývinu a prevencie

CPPPaP má 2 elokované pracoviská:
Elokované pracovisko Gelnica, Hlavná 121:
1 psychológ zaradený do oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine,
psychoterapie a špeciálnopedagogického poradenstva.
Elokované pracovisko ZŠ Krompachy, Maurerova 14:
1 psychológ zaradený do oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine,
psychoterapie a špeciálnopedagogického poradenstva.

b) Zamestnanci CPPPaP a ich kvalifikácia
Všetci zamestnanci CPPPaP Spišská Nová Ves spĺňajú požadované kvalifikačné
predpoklady pre výkon svojej práce. V tabuľke 11 uvádzame aktualizované personálne
obsadenie zamestnancov CPPPaP Spišská Nová Ves.

Tabuľka 13 Zamestnanci CPPPaP v školskom roku 2018/2019
Pracovná pozícia

Počet

Úväzok %

Pracovný pomer

Psychológ

9

100

doba neurčitá/
zástup MD

z toho

2

Špeciálny pedagóg

2

100

doba neurčitá/
zástup MD

z toho

1

Sociálny pedagóg

2 (vrátane riaditeľky)

100

doba neurčitá

100

doba neurčitá

Sociálny
SŠ

pracovník 1

Ekonom.-hosp.
pracovníčka

1

100

doba neurčitá

Person.-admin.
pracovníčka

1

40

doba neurčitá

Upratovačka

1

50

doba neurčitá

Spolu:

17

Prepočet stavu na plnú zamestnanosť: 15,1

Vzhľadom na personálnu poddimenzovanosť si CPPPaP Spišská Nová Ves využíva
možnosť ÚPSVaR-om poskytovanej absolventskej praxe.

c) Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie je realizované podľa plánu kontinuálneho vzdelávania pre
daný školský rok.
•

Funkčné inovačné vzdelávanie – MPC Prešov (2 odborní zamestnanci)

•

Edukačná príprava k 1. atestácii – Centrum celoživotného vzdelávania KU Ružomberok
(2 odborní zamestnanci)

•

Edukačná príprava k 2. atestácii – Centrum celoživotného vzdelávania KU Ružomberok
(1 odborný zamestnanec)

Iné vzdelávacie aktivity – odborné výcviky:
•

Multidisciplinárne vzdelávanie – Syndróm CAN, Margecany, 24.10.2018, 15.11.2018

•

Multidisciplinárne vzdelávanie „Práca s problémovou rodinou“ , Smižany, 7.11.8.11.2018

•

Základy krízového poradenstva pre pomáhajúce profesie, Bratislava, 8.11.2018

•

Problémové správanie v školskom prostredí , Martin, 14.3.-15.3.2019

•

Obchodovanie s ľuďmi, Košice, 21.3-22.3.2019

•

Výcvik v Gestalt-psychoterapii

•

Kognitívno-behaviorálna intervencia v práci s úzkostnými deťmi, Bratislava,
29.4.2019

•

Multidisciplinárne vzdelávanie – Syndróm CAN, Spišská Nová Ves, 12.6-13.6.2019

•

Kurz WJIE-2, Tvrdošín, 27.6.-28.6.2019

Účasť na konferenciách, seminároch a kurzoch:
•

Účasť na Burze stredných škôl – správna voľba povolania - workshop, Spišská Nová
Ves, 24.10.2018

•

Účasť na Burze stredných škôl – správna voľba povolania - workshop, Gelnica,
25.10.2018

•

Odborný seminár „Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovnovzdelávacích zariadeniach“ , Spišská Nová Ves, 28.11.2018

•

Odborný seminár s M. Drobným – autor projektu „bezinternetu“ a „ktojedalsi“ –
prevencia kyberšikanovania, Košice, 4.2.2019

•

Metodický deň – tvorba a realizácia IVP, Košice, 6.3.2019

•

Odborný seminár „Korene závislostí“ , Poprad, 12.4.2019

•

Odborný seminár „Podpora ochrany dieťaťa pred násilím“ , Gelnica, 16.4.2019

•

Účasť na multidisciplinárnom stretnutí – prevencia, UPSVaR, Spišská Nová Ves,
2.5.2019

•

Odborný seminár „Školská mediácia v práci sociálneho pedagóga“ , Banská
Bystrica, 30.5.2019

•

Odborný seminár „Neverbálne techniky pri práci s klientmi v individuálnej
a skupinovej forme“ , Košice, 6.6.2019

•

Odborný seminár „Prevencia kyberšikanovania na stredných školách“, MPC Prešov,
10.6.2019

•

Seminár k evidencii EVUPP, Poprad, 28.6.2019

Údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti
§ 2 ods. 1 písm. i)

Činnosť centra bola prezentovaná počas školského roka prostredníctvom viacerých
zdrojov aktivít:
1. Z webovej stránky: www.cpppapsnv.eu. Na webovej stránke CPPPaP boli pravidelne
zverejňované a aktualizované informácie o službách a činnosti centra.
2. Prezentáciou CPPPaP na workshope pre riaditeľov ZŠ a SŠ a výchovných poradcov ZŠ
na podujatí s názvom Burza SŠ na Gymnáziu v Gelnici.

3. Zamestnanci CPPPaP v Spišskej Novej Vsi v priebehu celého roka realizovali
prednášky, besedy a boli účastní výcvikových programov a prezentácií pre verejnosť
zameraných na oblasť primárnej a sekundárnej prevencie sociálno-patologických javov,
eliminácie šikanovania a agresivity na školách a zlepšenia interpersonálnych vzťahov
v kolektíve, profesijného a kariérneho poradenstva.

Súhrn podujatí, na ktorých vystúpili odborní zamestnanci CPPPaP v školskom roku 2018/2019:
•

Pracovné stretnutie výchovných poradcov SŠ (okres SNV) –

4.10.2018 / 8

účastníkov
•

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie SŠ (okres SNV ) – 4.10.2018 / 7
účastníkov

•

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ (okres SNV) – 5.10.2018 / 20 os.

•

Pracovné stretnutie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ
(okres Gelnica ) – 10.10.2018 / 22 účastníkov

•

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ (okres SNV) – 11.10.2018 / 23
účastníkov

•

Pracovné stretnutie školských psychológov – 3.4.2019 / 6 účastníkov Pracovné
stretnutie výchovných poradcov ZŠ SŠ (okres SNV, Gelnica) spojené s odborným
seminárom – 17.5.2019 / 37 os.

•

Pracovné stretnutie školských psychológov spojené s odborným seminárom –
6.6.2019 / 11 účastníkov

•

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov ZŠ SŠ (okres
SNV, Gelnica) spojené s odborným seminárom – 11.6.2019 / 29 účastníkov

Tvorba a účasť na projektoch
§ 2 ods. 1 písm. j)

CPPPaP bolo v školskom roku 2018/2019 zapojené do Národného projektu Škola
otvorená všetkým - ŠOV

Údaje o inšpekčnej činnosti
§ 2 ods. 1 písm. k)

V CPPPaP v školskom roku 2018/2019 inšpekčná činnosť nebola realizovaná.

Priestorové a materálno-technické podmienky CPPPaP
§ 2 ods. 1 písm. l)

CPPPaP sídli v nových priestoroch v centre mesta Spišská Nová Ves, Letná 66.
V decembri 2010 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia budovy na Letnej 66 v Spišskej Novej
Vsi.
Naše pracovisko má 13 miestností, z toho 8 miestností je pre odborných zamestnancov, ktorí
pracujú vo svojej vlastnej kancelárií alebo vo dvojici, vybavenej funkčným nábytkom,
pracovnými pomôckami a 6 odborných pracovníkov aj s PC zostavou, ktoré sme získali
vytvorením „Centra prvého kontaktu“ z projektu FSR. Tieto PC zostavy postupne nahrádzame
novými, výkonnejšími. Odborní zamestnanci zároveň disponujú testovými batériami, ktoré
CPPPaP Spišská Nová Ves priebežne dopĺňa.
Do našej pôsobnosti patria aj 2 elokované pracoviská a to: v ZŠ s MŠ Maurerova ul.,
Krompachy a v ZŠ Hlavná 121, Gelnica. Pracovníčky elokovaných pracovísk sídlia
v prenajatých priestoroch na základe uzavretých nájomných zmlúv so ZŠ Gelnica a ZŠ a MŠ
Krompachy.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení CPPPaP za rok 2018
§ 2 ods. 1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu:
Schválený rozpočet

276.821,00 €

Upravený rozpočet

279.230,00 €

2. Čerpanie zo štátneho rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)

180.238,00 €

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

63.731,73 €

c ) Tovary a služby (630)

34.343,64 €

d) Bežné transfery (640)

e) Kapitálové výdavky

477,35 €

0,00 €

3. Finančné prostriedky zo sponzorských darov
právnických a fyzických osôb

4. Iné finančné prostriedky (z projektov, grantov ):

0,00 €

0,00 €

Z prevádzkových nákladov najvyššie položky tvorili:
- náklady na média (teplo, elektrická energia, vodné, stočné, odvoz odpadu, telekomunikačné
poplatky)
- náklady na stravovanie zamestnancov.
Z ostatných výdavkov boli finančné prostriedky použité na:
-

nájomné za elokované pracoviská

-

nákup diagnostického materiálu, kancelárskeho papiera a potrieb, tlač osobných spisov
klienta

-

nákup čistiacich a hygienických potrieb

-

pracovné cesty zamestnancov

-

bežnú údržbu budovy a opravy výpočtovej techniky

-

čiastočnú výmenu kancelárskeho nábytku a výpočtovej techniky.

Vyhodnotenie plnenia cieľov a koncepčných zámerov CPPPaP, pozitíva
a rezervy počas školského roka
§ 2 ods. 1 písm. n)

V školskom roku 2018/2019 bola činnosť CPPPaP zameraná na plnenie nasledujúcich
koncepčných zámerov:
-

Plnenie hlavných úloh vyplývajúcich zo zamerania jeho činnosti a platných
legislatívnych východísk.

-

Rozšírenie metodického vedenia školských psychológov a spolupráce s nimi po ich
nástupe do prostredia škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

-

Posilňovanie pozitívnej klímy na pracovisku a jej implementácia v pracovnom
kolektíve, najmä u novoprijatých zamestnancov.

Odborná činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, bola v
školskom roku 2018/2019 realizovaná v súlade s úlohami vyplývajúcimi z nasledujúcich
legislatívnych dokumentov:
-

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §130 –132, 134–136
a o zmene a doplnení niektorých predpisov

-

Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a
prevencie

-

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019
Diagnosticko-poradenská a konzultačná činnosť pri posudzovaní školskej
spôsobilosti detí pred nástupom do školy, žiakom základných a stredných škôl pri
hľadaní budúceho profesijného zamerania, psychologická a špeciálno-pedagogická
starostlivosť poskytovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri
problémoch v učení, správaní alebo sociálnom znevýhodnení predstavovali hlavnú
náplň práce odborných zamestnancov CPPPaP.
V súlade s § 107 školského zákona sme naďalej riešili zvýšené požiadavky na
diagnostické vyšetrenia detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pri
zaraďovaní do školského vzdelávania i v priebehu školskej dochádzky. Požiadavky na
realizáciu preventívnych aktivít a programov v školách tvoria stabilne dôležitú časť

činnosti CPPPaP. Náročnou súčasťou selektívnej prevencie je práca v triedach s
problémovými vzťahmi.

Oblasti, v ktorých poradenské zariadenie dosahuje dobré výsledky
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť
(podľa SWOT anylýzy)
§ 2 ods. 1 písm. o)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

✓ dostupnosť a komplexnosť služieb pre ✓
klientov

v územnej

pôsobnosti

✓ kvalitná

zamestnancov
✓

CPPPaP

nedostatočné platové ohodnotenie

diagnosticko-poradenská

preťaženosť zamestnancov
(personálnou poddimenzovanosťou

práca s klientom, jeho zákonnými

vzhľadom na počet klientov,

zástupcami

administratívou, zvyšovaním požiadaviek

aj

pedagogickými

zamestnancami škôl

zo strany škôl )

✓ motivácia odborných zamestnancov ✓
pre ďalšie vzdelávanie
✓ ústretovosť

a

vzdelávanie zamestnancov
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ZÁVER
Odbornú činnosť CPPPaP bolo v uplynulom školskom roku možné úspešne a efektívne
realizovať len v spolupráci s ďalšími subjektmi. V závere sa preto chceme poďakovať všetkým
organizáciám a jednotlivcom, s ktorými sme realizovali a koordinovali široký okruh odborných
činností zameraných na riešenie problémov klientov a na funkčnú prevádzku pracoviska:
•

zriaďovateľovi: Okresnému úradu v Košiciach – odboru školstva a jeho zamestnancom,

•

materským, základným a stredným školám v územnej pôsobnosti pracoviska,

•

centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košického kraja,
osobitne CPPPaP Košice I, Karpatská 8 v Košiciach poverenému metodickým vedením
poradenských zariadení Košického kraja,

•

centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach a v Sp. Novej Vsi

•

ďalším poradenským zariadeniam v SR,

•

školským zariadeniam v Košickom kraji,

•

odborným lekárom participujúcim na komplexnej starostlivosti o klientov –
neurológom, pedopsychiatrom, pediatrom a ďalším,

•

Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR v Bratislave,

•

Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,

•

Centru vedecko-technických informácií SR v Bratislave,

•

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

•

CVTI –Školskému výpočtovému stredisku v Michalovciach,

•

Štátnej školskej inšpekcii

•

Metodicko-pedagogickému centru, regionálnemu pracovisku v Prešove a ďalším .
Poďakovanie patrí najmä všetkým odborným a prevádzkovým zamestnancom CPPPaP,

ktorí objemom a kvalitou vlastnej práce zabezpečili zodpovedné a úspešné plnenie náročných
úloh a plynulý chod oboch pracovísk v školskom roku 2018/2019.

Spišská Nová Ves 29.10.2019
PhDr. Martina Sakmáryová
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