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A. Základné identifikačné údaje. § 2, ods.1, pís. a)
1.) Názov: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
2.) Adresa: Mládežnícka ul. č. 34; 974 04 Banská Bystrica
3.) Telefón: 048/4134751 – 2 ústredňa; 048/4137289 – fax, riaditeľ
4.) Inernetová adresa: web URL: http://kpppbb.svsbb.sk; e-mail: kpppbb@svsbb.sk
5.) Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, ul. ČSA 26, 97401 Banská Bystrica
6.) Vedúci zamestnanci:
(Viď Organizačnú štruktúra CPPPaP)
Mgr. Stanislav Fila, psychológ, riaditeľ CPPPaP do 31.1.2010
zástupca riaditeľa od 1.5.2010, vedúci oddelenia prevencie, metodiky
a metodického usmerňovania od 1.5.2010
PhDr. Bibiána Čížová, psychologička, riaditeľka od 1.2.2010 do 30.4.2010
vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre stredné a vysoké školy od 1.5.2010
Mgr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg, vedúci oddelenia prevencie, metodiky
a metodického usmerňovania od 1.9.2009 do 1.5.2010, riaditeľ CPPPaP od 1.5.2010
PhDr. Daniela Schranzová, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine pre materské a základné školy od 1.9.2009
Dňom 1.7.2009 zaniklo CPPPaP na Štefánikovom nábreží, následníckou organizáciou sa stalo
CPPPaP Mládežnícka ul. Fyzicky sa zamestnanci presťahovali do priestorov na Mládežníckej ulici do
8.7.2009.
Po tejto fúzii bol pridelený nový limit zamestnancov pre zlúčené pracovisko 21 zamestnancov.
Preto bolo potrebné vykonať organizačnú zmenu a prepustiť 17 zamestnancov. Tieto zmeny prebiehali
kým neskončili výpovedné lehoty do 30.10.2010. Po ukončení bola organizačná štruktúra od 1.11.2010
nasledovná:

Organizačná štruktúra CPPPaP k 1.11.2009
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Vidíme, že aj keď zákon umožňuje zriadenie piatich oddelení, vzhľadom k redukcii
zamestnancov bolo potrebné agendy kumulovať a tak oddelenie pre ZŠ i SŠ vykonáva úlohy v oblasti
poradenstva v osobnostnom vývine, vzdelávacom vývine, psychoterapiu a reedukáciu, poradenstvo
v kariérovom vývine a špeciálno pedagogické poradenstvo, pričom sa každé z týchto oddelení orientuje
na iné vekové skupiny. Oddelenie prevencie, metodiky a metodického usmerňovania sa venuje
poradenstvu v sociálnom vývine a prevencii sociálno patologických javov, metodickému usmerňovaniu
poradenských zariadení a metodike výchovného poradenstva na školách, pričom do týchto aktivít
angažuje aj zamestnancov predošlých dvoch oddelení. Ostatné agendy – ekonomické, agendy spojené
so starostlivosťou o budovu, BOZP, PO a pod., riadi riaditeľ a určená administratívna pracovníčka.
B. Údaje o počte žiakov. § 2, ods.1, pís. b) až pís. d)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa § 132 ods. 1 zákona č.
245/2008 (Školský zákon) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú,
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä
v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj
nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V zmysle § 130 ods. 1 zákona č.
245/2008 sa táto starostlivosť poskytuje od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie.
Okruhom pôsobnosti boli v tomto školskom roku materské, základné a stredné školy
v banskobystrickom okrese ako aj zariadenia uvedené v § 10, ods. 5, zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené pod pís. a.)
až j.)
Potenciálnym klientom CPPPaP bol každý žiak uvedených škôl a zariadení. Tu hovoríme o tzv.
„potenciálnej klientele.“
Podľa údajov Ústavu školských informácií a prognóz v školstve ako aj údajov z KŠÚ a prameňov
z Internetu: boli počty detí v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom kraji
nasledovné:
1. Potenciálna klientela CPPPaP
Ty školy:
Materské školy
Základné školy
Gymnáziá, št. súkr. cirk.
Stredné odborné školy – všetky
Špeciálne stredné školy:
Spolu:

Počet žiakov
2692
7748
2535
5176
160
18311

Počet škôl
52
38
6
10
1
107

Poznámka. V každom školskom roku, podľa počtu psychológov v CPPPaP, každý psychológ má
pridelený určitý počet škôl s ktorými pracuje celý rok a plní ich požiadavky.
2. Reálna klientela CPPPAP
V CPPPaP sa viedla evidencia činností pomocou programu EvuPP 4.4, ktorý vypracoval Ústav
informácií a prognóz v školstve a ktorý generuje povinný výkaz:
Výkaz o Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Škol (MŠ SR) 05–01
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C. Kvantitatívny obraz činnosti CPPPaP výkaz EvuPP 4.3.
§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d)

1. Počet zamestnancov CPPPaP – školský rok 2009–2010:

2. Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2009–2010:
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3. Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2009–2010:

4. Dôvody príchodu – školský rok 2009–2010:
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5. Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2009–2010:
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6. Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2009–2010:

7. Preventívno -výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2009–2010:
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8. Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2009–2010
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D. Odborná prezentácia CPPPaP § 2, ods.1, pís.i
1.) Porady, semináre pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie a zamestnancov CPPPaP:
Porady, semináre a stáže pre výchovných poradcov Gymnázií, SOŠ, SOU a Špeciálnych
škôl v Banskobystrickom okrese a odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji.
Odborná prezentácia CPPPaP.
15.10.2009 Špecifiká psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky na stredných
školách, odborný seminár pre CPPPaP a CŠPP v kraji, uskutočnený v CPPPaP v Banskej
Bystrici
Program:
900 - 915 : Privítanie, otvorenie a oboznámenie s programom.
Mgr. Stanislav Fila, riaditeľ CPPPaP Banská Bystrica
15
15
9 – 10 : Špecifiká psychologickej diagnostiky na stredných školách
Mgr. Stanislav Fila, psychológ, riaditeľ CPPPaP Banská Bystrica
– profesijná orientácia
– vývinové poruchy učenia
1015 - 1030 : Prestávka
1030 - 1135 : Špecifiká špeciálno - pedagogickej diagnostiky na stredných školách.
PaedDr. Daniela Kmeťová, KŠÚ Banská Bystrica
1130 - 1200 : Prestávka
1200 - 1230 : Novinky v oblasti legislatívy.
Mgr. Stanislav Fila, psychológ, riaditeľ CPPPaP Banská Bystrica
1230 - 1300 : Odborná diskusia. Ukončenie pracovného stretnutia.
Nahrávanie materiálov na USB kľúče
Mgr. Stanislav Fila, riaditeľ CPPPaP Banská Bystrica

20.10.2009 Pracovná porada výchovných poradcov základných škôl v okrese B. Bystrica
21.10.2009 Pracovná porada koordinátorov prevencie základných škôl v okrese B. B.
Program:
1. Otvorenie
2. Predsudky, diskriminácia, rasizmus – por. Mgr. Katarína Cimermanová
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v B. Bystrici
3. Informácie z prieskumu o poruchách správania u žiakov ZŠ v šk.roku 2008/2009
Mgr. Lucia Kavická, psychologička CPPPaP
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
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15.12.2009 Pracovná poradu výchovných poradcov a koordinátorov prevencie stredných
škôl v okrese Banská Bystrica
Program:
1. Otvorenie
2. Predsudky, diskriminácia, rasizmus – por. Mgr. Katarína Cimermanová
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v B. Bystrici
3. Informácie k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP na strednej škole
Mgr. Slavomíra Sunegová, špeciálna pedagogička CPPPaP
4. Prevencia sociálno – patologických javov v škole
aktuálny stav, možnosti a perspektíva
Mgr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg, vedúci odd. prevencie a metodického vedenia
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

16.2.2010 Pracovná porada výchovných poradcov Základných škôl v okrese B. Bystrica
Program:
1. Otvorenie
2. Nežiaduce sociálne prejavy správania v ZŠ a ich právne aspekty
npor. JUDr. Veronika Poliaková, OR PZ v Banskej Bystrici
3. Aktuálne problémy žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími problémami v ZŠ
4. Diskusia
5. Rôzne
6. Záver
2.) Stáže pre odborných zamestnancov CPPPaP v kraji:
Vzhľadom na to, že od 1.9.2009 jednotlivé Centrá v okresoch prebrali aj agendu stredných škôl bolo
naše CPPPaP poverené metodickým usmerňovaním CPPPaP v našom kraji v zmysle § 130 ods.10
školského zákona. Túto činnosť koordinovalo oddelenie prevencie, metodiky a metodického
usmerňovania. Boli realizované tieto odborné podujatia:
22.09.2009 – 24.09.2009 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Revúca
Mgr. Veronika Kiňová – psychologička
Mgr. Alžbeta Motyčková – špeciálna pedagogička
14.10.2009 – 15.10.2009 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Revúca
Mgr. Zuzana Oravcová – sociálna pedagogička
PhDr. Janka Gajdošová – sociálna pedagogička
10.11.2009
Stáže pre odborné zamestnankyne CPPPaP Žiar nad Hronom
PhDr. Eva Hlaváčová – pedagogička
Mgr. Ľubica Salayová – psychologička
24.11.2009 – 26.11.2009 – Stáž pre začínajúcu odbornú zamestnankyňu ZŠ Revúca
Mgr. Romana Kizeková – školská psychologička
15.12.2009
Zaškolenie používania testu Woodcock – Johnson. PhDr. Žilinčíková
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Mgr. Jana Dadová – psychologička ÚPSVaR Partizánske
Mgr. Ivana Kováčiková – psychologička CPPPaP Partizánske
01.02.2010
Zaškolenie používania testu Woodcock – Johnson. PhDr. Žilinčíková
Mgr. Gabriela Šišková – psychologička CPPPaP Púchov
15.03.2010 – 17.03.2010 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Rimavská Sobota
Mgr. Marianna Molnár – psychologička
Mgr. Viktória Szabóová – psychologička
Mgr. Zuzana Mináriková – sociálna pedagogička
24.03.2010 a 23.04.2010 Stáž pre psychologičku DD Podolínec
Mgr. Renáta Vojteková
13.04.2010 – 15.04.2010 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Lučenec a R. Sobota
Mgr. Michaela Tatárová – psychologička CPPPaP Lučenec
Mgr. Margaréta Chrieňová – sociálna pedagogička CPPPaP Lučenec
Mgr. Jana Ciráková – sociálna pedagogička CPPPaP Rimavská Sobota
21.04.2010 – 23.04.2010 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Zvolen a Brezno
Mgr. Miroslava Uličná – psychologička CPPPaP Zvolen
Mgr. Silvia Mamoňová – psychologička CPPPaP Zvolen
Mgr. Kristína Ovečková – psychologička CPPPaP Brezno
Typické agendy počas stáže – psychológovia, špeciálni pedagógovia:
Téma
Koordinátor / lektor
1. Inštitucionálny a legislatívny kontext pôsobenia CPPPaP
Mgr. Fila – psychológ
2. Agenda sociálnej pracovníčky v oblasti klientov MŠ, ZŠ, ŠZŠ Bc. Vajsová – soc. prac.
3. Agenda sociálnej pracovníčky v oblasti klientov SŠ, ŠSS
Bc. Záturecká – soc. prac.
4. Psychologické vyšetrenie detí MŠ, ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Vencelová - psychologička
5. Psychologické vyšetrenie študentov SŠ, ŠZŠ, ZŠ, ŠZŠ
PhDr. Čížová – psychologička
6. Špeciálno – pedagogické vyšetrenie detí MŠ, ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Ondrušková – špec. ped.
7. Špeciálno – pedagogické vyšetrenie študentov SŠ, ŠSŠ
Mgr. Sunegová – špec. ped.
8. Metodická a preventívna práca CPPPaP v oblasti MŠ, ZŠ, SŠ
Mgr. Tichý – sociálny pedagóg
Typické agendy počas stáže – sociálni pedagógovia:
Téma
1. Metodická a preventívna práca CPPPaP v oblasti MŠ, ZŠ, SŠ
2. Špecifiká preventívnej práce na MŠ a ZŠ
3. Tematické okruhy pre besedy na ZŠ a SŠ
4. Peer program (filozofia, obsah, formy práce)
5. Špecifiká preventívnej práce na SŠ
6. Prezentácia techník k jednotlivým témam
7. Legislatíva a aktuálne POP-ky vs. prevencia soc.-pat. javov

Koordinátor / lektor
Mgr. Tichý – sociálny pedagóg
Mgr. Kavická – psychologička
Mgr. Pecková – soc. pedagogička
Mgr. Tichý – sociálny pedagóg
Mgr. Tichý
pracovníci oddelenia prevencie
pracovníci oddelenia prevencie

Špecifické agendy počas stáže – Rimavská Sobota, Zvolen, Lučenec, Podolínec:
Téma
Koordinátor / lektor
1. Psychologické vyšetrenie pri prijímacích skúškach + spracovanie Mgr. Fila - psychológ
2. Práca s deťmi s poruchami správania – kluby, individuálne techniky Mgr. Fila - psychológ
Psychologičky z dvoch poradní boli zaškolené v postupe ako sa organizujú a spracúvajú dáta
z psychologického vyšetrenia konaného v rámci prijímacích skúšok. Bol pre nich spracovaný
metodický materiál: „Postup spracovania výsledkov psychologického vyšetrenia pri prijímacích
skúškach.“ (Autor: Mgr. Stanislav Fila. Rozsah 9 strán.) Postup spracovania pomocou štatistického
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balíka SPSS si odskúšali na praktických príkladoch a pripravili spolu so supervízorom materiál:
Pokyny pre psychologické vyšetrenie detí prihlásených do evanjelického gymnázia v Tisovci v
roku 2010 a Pokyny pre psychologické vyšetrenie detí prihlásených do športovej triedy vo
Zvolene v roku 2010.
Po zosnímaní a vyhodnotení supervízor dáta z oboch škôl znovu prepočítal a skontroloval správnosť
postupu.
Ostatné odborné podujatia v zmysle tohto bodu sú uvedené v správach jednotlivých oddelení.
E. Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho pokračovania.
§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d)
Obe oddelenia participovali na vyšetreniach v rámci prijímacích skúšok na stredné školy.
Zoznam škôl a počty detí ukazuje tabuľka:
1.) Tabuľka počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok
Škola
Gymnázium JGT , franc. trieda + dodat.
Španielske gymnázium – Mládežnícka + dodat.
Nemecké gymnázium – evanjelické + dodat.
Konzervatórium
Športové gymnázium – kvinta
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Spolu:

Miesto
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Dátum
Počet
29.3.2010
94
30.3.2010
79
31.3.2010
31
26.3.2010
62
26.3.2010
109
13.5.2010
34
409

2.) Tabuľka trendov počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za 14 rokov
Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích pohovorov za posledných 14 rokov
ukazuje tabuľka:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Školský rok
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
14

Počet detí
848
883
831
902
868
933
1143
1251
1070
1176
1362
771
559
411

Pokles je spôsobený menším počtom prihlásených detí ako aj tým, že nám odpadlo Evanjelické
gymnázium v Tisovci (71 detí).
F. Priestorové a materiálno technické podmienky CPPPAP.
§ 2, ods.1, pís. l
1. Budovy, priestory a vybavenie
CPPPaP sídli v účelovej budove postavenej v rokoch 1974 – 1978. Budova a priľahlé pozemky
sú majetkoprávne vysporiadané. Pred zlúčením oboch CPPPaP bolo potrebné priestory po Krízovom
centre, ktoré sídlilo v budove na Mládežníckej 13 rokov dať do poriadku. Už v roku 2008 boli
vymenené drevené okná za plastové v celej budove. V tomto školskom roku bol zakúpený nový
nábytok do vyšetrovní, vymaľované priestory, zakúpené podlahové krytiny, vybudovaná kabeláž pre
počítačovú sieť a Internet do každej miestnosti a pod. Niektoré zmeny sa realizovali aj v priebehu
školského roku 2009 - 2010.
2. Počítače – Hardware
Bolo zakúpených 5 ks počítačov:
1. PC ASUS EEE BOX1012 Atom330 v cene 669 € s DPH
2. PC HP DX2400E5300/2G/320G/DWR/XPP v cene 554,54 € s DPH
3. PC HP xw4600 Q9650/500GB/4GB/noVGA/DWR/VB64 v cene 731,85 € s DPH
4. HP compaq dc7800 MT E2160 UMA 2GB 160GB DVDRW v cene 357,00 € s DPH
5. HP compaq dc7800 MT E2160 UMA 2GB 160GB DVDRW v cene 357,00 € s DPH
Okrem toho bol zakúpený software:
1. WinVistaBsnss SNGL Upgrd MVL licenciu Windows Vista Business a downgrade na Windows XP
Professional v počte 5 ks v cene 74,97 € s DPH za kus.
2. OfficeProPlus 2007 SNGL MVL licenciu Office 2007 Professional Plus a downgrade na Office
2003 Professional Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access, Communicator, InfoPath, Publisher
v počte 5 ks v cene 83,31 € s DPH za kus.
3. Program DYSCOM pre špeciálnych pedagógov – 2 sk v cene 165 € s DPH za oba.
4. RADMIN 3 Remote control-standard 1 licencia v cene 46,41 € s DPH
Všetky počítače majú operačný systém Windows XP Professional a Office 2003 Professional.
3. Internet
Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL – paušál. Bola realizovaná počítačová sieť,
v súčasnosti je zasieťovaných všetkých 24 počítačov.
4. Knižnica
CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2010 5764 titulov. V školskom roku 2009–2010
bolo zakúpených 68 kníh. Okrem toho je v knižnici 1748 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 45
materiálov evidovaných ako separátky. Okrem toho bolo do knižnice inkorporovaných 326 titulov
z knižnice bývalej OPPP. Spolu je teda v knižnici 6090 titulov.
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5. Testy
Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je
evidovaných 1355 skladových položiek – čo predstavuje 278 testov. Do skladu testov bol
inkorporovaný sklad testov bývalej OPPP.
V školskom roku 2009 – 2010 pribudli tieto 4 nové položky:
1. WISC III - komplet
2. WISC III - komplet
3. Vzdělávací aplikace WISC III – príručka
4. SON-R SK – Neverbálny test inteligencie

594,82 €
594,82 €
42,79 €
1 519,15 €

6. Časopisy
Poradňa odoberá tieto časopisy:
Názov
1. Psychologie dnes
2. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
3. Studia psychologica
4. Česká a slovenská psychiatria
5. Rodina a škola
6. Rozmer
7. Pedagogické rozhľady
8. Špeciálna pedagogika
9. Adiktologie
10. Alkoholizmus a drogové závislosti
11. Prevencia
12. Empatia
13. To sme my
14. Informácie Združenia pre mentálne postihnutých SR
15. Mládež a spoločnosť
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G. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP.
§ 2, ods.1, pís. m
Údaje o rozpočte na kalendárny rok 2010 (v €) pridelené v januári:

Rozpočet 2010
Celková suma

333 979 €

Mzdy (610):

182 795 €

Odvody
(620)

63 887 €

Ostatné výdavky:
(630)

87 297 €
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H. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre materské a základné školy v období od 1.9.2009 do 31.8.2010
Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine vzniklo ako odborný
útvar od 1.9.2009 následne po transformácii (zlúčení) oboch centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie na území mesta Banská Bystrica. Oddelenie cielene poskytuje služby podľa §
132 zákona 245/2008 Z. z. deťom od narodenia po ukončenie základnej školy. Všetci odborní
zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z. z.
Hlavná obsahová náplň v činnosti Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom vývine
pre MŠ a ZŠ sa opierala o Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2009/2010, ktoré vydalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. CPPPaP spracovalo tieto pokyny do materiálu „Zameranie
činnosti CPPPaP na školský rok 2009/2010“.
1. Personálne obsadenie oddelenia
a.) Údaje o počte zamestnancov oddelenia:
Odborní zamestnanci
kategória
úväzok
PhDr. Schranzová Daniela
psychologička
1,0 vedúca oddelenia
PhDr. Gottierová Jana
psychologička
1,0
(do 31.10.2009)
Mgr. Ladomerská Ivana
psychologička
1,0
Mgr. Ondrušková Elena
špeciálna pedagogička 1,0
Mgr. Ridzoňová Lívia
psychologička
1,0
Mgr. Vencelová Zuzana
psychologička
1,0
PhDr. Žilinčíková Daniela
psychologička
1,0
Zamestnanci podľa zákona 553/2003
Mgr. Vajsová Kristína
sociálna pracovníčka 1,0
Odborní zamestnanci
k 31.8.2010
psychológovia
špeciálny pedagógovia
Zamestnanci podľa 553/2003
sociálna pracovníčka
SPOLU

Počet
6
1
1
8

b.) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov oddelenia:
Odborný a profesionálny rast odborných zamestnancov bol v minulom školskom roku
poznamenaný legislatívnymi zmenami. Zákon 317/2009 Z. z. zmenil filozofiu profesijného rozvoja
zavedením kontinuálneho vzdelávania v akreditovaných programoch a zavedením kreditového
systému. Zatiaľ neexistuje ponuka akreditovaných programov pre odborných zamestnancov CPPPaP,
preto zamestnanci vyhľadávali príležitosť k odbornému rastu v kratších podujatiach (seminároch).
Finančné zdroje pracoviska sú limitujúcim faktorom podpory vzdelávacích aktivít.
Ukončenie diaľkového magisterského štúdia sociálnej pedagogiky na UMB v Banskej Bystrici,
2.6.2010 (Mgr. Vajsová).
Ukončenie dlhodobého Výcviku v kognitívno – behaviorálnej terapii v Slovenskom inštitúte pre
výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, 1170 hodín. (Mgr. Ladomerská).
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2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika – terapia
V koncepčnom zámere oddelenia bolo prioritne reagovať na konkrétne požiadavky žiadateľov
o psychologické, špeciálno-pedagogické diagnostické a poradenské služby smerom k deťom a žiakom.
Zamestnanci oddelenia v nadväznosti na plnenie tejto základnej úlohy zabezpečovali aj
metodicko-odbornú činnosť pre pedagogických zamestnancov škôl, rodičov detí a žiakov.
Spolupracovali so školami, zdravotníckymi zariadeniami a inými inštitúciami - Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi zariadeniami - neurológmi, pedopsychiatrami a inými
odborníkmi, ako aj so súdmi a inými inštitúciami.
V obmedzenej miere zabezpečovali odborné aktivity v oblasti preventívno-výchovnej činnosti.
a.) Evidovaní klienti
Klienti
Spolu
1056

Poskytnuté služby

V tom diagnostika

V tom poradenstvo

Individuálne Skupinovo Individuálne Skupinovo Individuálne Skupinovo
749

307

737

307

515

89

Primárnou činnosťou je individuálna práca s klientom a jeho zákonným zástupcom - diagnostika,
poradenstvo, reedukácia, psychokorekcia, terapia. V obmedzenej miere odborní zamestnanci
poskytovali terapiu (21 klientov).
b.) Skupinové vyšetrenia
1. Vyšetrenie školskej spôsobilosti.....81 klientov + 29 klientov vyšetrili odborní zamestnanci
oddelenia poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu pre SŠ v rámci výpomoci
2. Vyšetrenie spôsobilosti vzdelávať sa na ZŠ SSV (ZŠ - „jazyková“).....73 klientov
3.Prijímacie skúšky na stredné školy....195 klientov
(Konzervatórium, Gymnázium M. Kováča, Športové gymnázium, Gymnázium J.G.Tajovského)
c.) Dôvody príchodu klienta
Problémy v učení

438

Školská spôsobilosť

219

Prof.orientácia

159

Problémy v správaní

130

Osobnostné a psych. poruchy

79

Iné

31

Spolu
1056
Z údajov o potenciálnej klientele a počte evidovaných klientov vyplýva, že klientmi oddelenia sa stalo
10,31 % detí a žiakov, čo je v tejto vekovej kategórii o 1,5 % viacej ako v školskom roku 2008/2009.
d.) Dlhodobé vedenie klientov
V obmedzenej miere odborní zamestnanci poskytovali terapiu (21 klientov).
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3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia
a.) Individuálne činnosti (konzultácie s rodičmi, pedagógmi)
167 individuálnych konzultácií
354 telefonických konzultácií
b.) Skupinové činnosti (Prednášky, besedy)
Odborní zamestnanci uskutočnili 8 skupinových aktivít – prednášok na tému školská spôsobilosť
spolu pre 86 účastníkov v materských školách, ktoré o takúto službu požiadali. Ide o tieto MŠ:
1. MŠ Šalgotarjánska ul.
2. MŠ Strážovská
3. MŠ L. Sáru
4. MŠ Odbojárov

5. MŠ Radvanská 28
6. MŠ Slovenská Ľupča
7. MŠ Tatranská
8. MŠ 29.augusta

4. Osvetová a informačná činnosť oddelenia
Odborní zamestnanci oddelenia participovali na reláciách v televízii v troch prípadoch:
1. STV 2, relácia Fokus, téma „Spolu pri stole“ o význame spoločného jedla pre posilnenie citových
väzieb v rodine, 2.10.2009
2. STV 2, relácia Fokus, téma „Školská spôsobilosť“ aktuálne v čase zápisov do 1. ročníka ZŠ, 5. 2.
2010
3. TV LUX, téma „Špecifické vývinové poruchy“
5. Činnosti pre pedagógov
1. Porada výchovných poradcov dňa 20.10.2009.
Odborná téma: Predsudky, diskriminácia rasizmus.
2. Porada výchovných poradcov dňa 16.2.2010
Odborné témy: Nežiaduce sociálne prejavy správania v ZŠ a ich právne aspekty.
Aktuálne problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ
6. Účasť na odborných podujatiach
Seminár – „Dielčie oslabenie výkonu“, špeciálna pedagogička (Mgr. Ondrušková) 2.12.2009
Seminár – Satirovej transformačná systemická terapia: „Práca s depresívnym a suicidálnym klientom“
psychologička Mgr. Ridzoňová 26.- 27. 5.2010
7. Činnosť špeciálnej pedagogičky
Špeciálna pedagogička oddelenia vykonala špeciálno - pedagogickú diagnostiku u 95 klientov,
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené.
V individuálnom pokračujúcom vedení (reedukácia, korekcia) mala 8 klientov.
Vypracovala interný metodický materiál „ Usmernenia k požiadavkám psychológov o špeciálnopedagogické vyšetrenie“.
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8. Činnosť sociálnej pracovníčky
– objednávanie klientov
– anamnézy s rodičmi aj klientmi
– vyhodnocovanie depistážnych dotazníkov
– evidencia klientov do EvuPP
– archivácia klientov
– administratívne práce
– korešpondencia
9. Preventívne programy
V rámci oddelenia sa realizovali dve skupinové preventívne opakujúce sa aktivity:
1. „KLUB“ - tréning sociálnych zručností, počet stretnutí 26, počet: 10 žiakov ZŠ
2. „KLUBÍK“ – skupina zameraná na činnostnú diagnostiku, počet stretnutí 23, počet: 6 žiakov ZŠ
10. Účasť na stážach pre pracovníkov CPPPaP z kraja – Metodicko – supervízna činnosť
Odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na stážach, na poskytovaní odborných informácií pre
zamestnancov poradenských zariadení v banskobystrickom kraji.
Štyria odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na metodickej a supervíznej činnosti pri
stážach odborných zamestnancov CPPPaP Revúca v dňoch 24.11.2009 – 26.11.2009
V rámci tejto činnosti sprostredkovali nasledovné témy:
„Agenda sociálnej pracovníčky v oblasti klientov MŠ a ZŠ“
„Psychologické vyšetrenie detí a žiakov MŠ a ZŠ“
„Špeciálno - pedagogické vyšetrenie detí MŠ a ZŠ“
„Možnosti práce školského psychológa s rodičom“
PhDr. Žilinčíková zaškolila pre používanie testu Woodcock – Johnson dve psychologičky
15.12.2009 psychológ z ÚPSVaR Partizánske.
1.2.2010 psychológ z CPPPaP Púchov
24.6.2010 Zaškolenie v oblasti „Skupinová práca s deťmi s poruchami správania“ pre špeciálneho
pedagóga CPPPaP Revúca – PhDr. Žilinčíková
11. Iné
PhDr. Žilinčíková sa podieľala na zbere údajov pre štandardizáciu Testu 8 z batérie Woodcock –
Johnson. V rámci toho vyšetrila týmto testom 154 klientov.

Spracovala: PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia
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I. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre
stredné školy v období od 01.09.2009 do 31.08.2010
Odborná činnosť Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre
stredné školy sa v školskom roku 2009/2010 odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov na
školský rok 2009/2010, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Na základe tohto dokumentu sme vypracovali zameranie činností pre CPPPaP a jej oddelenia na
školský rok 2009/2010, do ktorého sme zakomponovali požiadavky riaditeľov, výchovných poradcov a
koordinátorov prevencie zo stredných škôl z okresu Banská Bystrica.
Hlavnou náplňou práce oddelenia bolo poskytovanie poradenských služieb v oblastiach výchovy,
vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže. Realizovali sme diagnosticko –
poradenskú prácu, ktorá bola zameraná na oblasť priamej pomoci, korekcie, reedukácie. Formou besied
a diskusií sme sa snažili eliminovať negatívne javy protispoločenského správania.
1. Personálne obsadenie oddelenia
a.) Údaje o počte zamestnancov oddelenia:
Odborní zamestnanci

kategória

úväzok

PhDr. Bibiána Čížová
psychologička
Mgr. Anton Kalina
psychológ
PhDr.Gabriela Sabolová, PhD psychologička
PhDr. Pavol Senko
psychológ
Mgr. Slavomíra Sunegová
špeciálna pedagogička
Zamestnanci podľa zákona 553/2003
Bc. Petra Blahušiaková
sociálna pracovníčka
Bc. Petra Blahušiaková
sociálna pracovníčka
Bc. Dana Záturecká
sociálna pracovníčka

Odborní zamestnanci
k 31.8.2010
psychológovia
špeciálny pedagóg
Zamestnanci podľa 553/2003
sociálna pracovníčka
SPOLU

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

vedúca oddelenia

od 01.09.2009

1,0 do 31.10.2009
1,0 od 01.02.2010
od 01.11.2009 do 31.01.2010

Počet
4
1
1
6

b.) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov oddelenia:
Zamestnávateľ odporúča, aby v zmysle udržania si profesijných kompetencií sa všetci odborní
zamestnanci zúčastnili akreditovaných druhov kontinuálneho vzdelávania, za podmienok vymedzených
zákonom č. 317/2009. Zatiaľ však neexistuje ponuka akreditovaných programov pre odborných
zamestnancov CPPPaP.
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Zamestnanci sa preto zúčastňovali seminárov a krátkodobých odborných vzdelávaní.
15.10.2009 – Špecifiká psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky na stredných
školách, odborný seminár pre CPPPaP a CŠPP v kraji, uskutočnený v CPPPaP
v Banskej Bystrici
02.12.2009 – Oslabenie dielčieho výkonu, odborný seminár uskutočnený v Žiline
09.02.2010 – Baum test – použitie, diagnostika, interpretácia podľa Ch. Kocha, odborný
seminár uskutočnený v CPPPaP v Banskej Bystrici
2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika - terapia
a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia
Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2009/2010:
Individuálni klienti
Spolu:

počet
243

b.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie Profesijná orientácia
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3.,4.,VII. a VIII. ročníky – 127
Gymnázium evanjelické Banská Bystrica, septima, 4. ročník – 51
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica, 3. ročníky – 148
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročníky, septima – 65
OA Banská Bystrica, 3. a 4. ročníky – 190
OA + SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník – 28
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 3. ročníky – 74
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročníky – 38
SŠ zdravotnícka Banská Bystrica, 4. ročníky - 42
SŠ (dievčenská, obchodná, elektrotechnická) B. Bystrica, 3. a 4. ročník – 104
Profesijná orientácia
Spolu:

Počet klientov
867

c.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia Prijímacie skúšky
Odborní zamestnanci nášho oddelenia sa podieľali na psychologickom vyšetrení žiakov v rámci
prijímacích skúšok v nasledovných školách:
Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica – 34
Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 64
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 27
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – 3
Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 43
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 21

Prijímacie skúšky
Spolu:

Počet študentov
192
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d.) Dlhodobé vedenie klientov
Práca s klientom si okrem diagnostiky vyžaduje aj dlhodobé psychologické resp. špeciálno
pedagogické vedenie, dlhodobé poradenstvo klienta. V individuálnom vedení sme evidovali nasledovné
počty klientov:
Individuálne vedenie a reedukácie
Spolu:

počet klientov
118

počet sedení
175

3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia
a.) Depistáže a psychologické prieskumy
Počas školského roku sa vyskytli v školách akútne problémy, o riešenie ktorých nás požiadalo
vedenie školy priamo alebo prostredníctvom výchovných poradcov resp. koordinátorov prevencie.
Následne v triedach sme realizovali depistáže, sociometrie a psychologické prieskumy.
Vzťah žiakov k jednotlivým vyučovacím predmetom:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 4. ročník
Analýza príčin všeobecného neprospechu niektorých žiakov v druhých ročníkoch
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. ročníky
Problémy v učení a v správaní
SOŠ Banská Bystrica, 1. ročníky
b.) Besedy a workshopy
Práca psychológa v škole:
SŠ SOŠ Banská Bystrica, 1. ročníky
Vzťahy v triede:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, tercia
Osobnosť žiaka:
SŠ SOŠ Banská Bystrica, 2., 3. ročníky
Vzťah učiteľ – žiak:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník
Voľba povolania a vysokoškolské štúdium:
OA Banská Bystrica, 3. ročník (6), 4. ročník
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročníky
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 3. ročníky
Konzervatórium Banská Bystrica, maturanti
Predpoklady a techniky efektívneho samoučenia:
SŠ SOŠ Banská Bystrica, 1.ročníky
OA Banská Bystrica, 1. ročník a 2. ročník
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 1. ročník a 2. ročník
Konzervatórium Banská Bystrica, 1. ročník
Tréma a jej zvládanie pri verejných vystúpeniach:
Konzervatórium Banská Bystrica
Prevencia záškoláctva:
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 3. ročníky
Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia:
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SŠ zdravotnícka Banská Bystrica, 4. ročníky
Športové gymnázium Banská Bystrica 3. ročníky a septima
Psychologické aspekty prípravy na vyučovací proces:
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. ročníky
Psychologické aspekty prípravy na maturitnú skúšku:
Športové gymnázium Banská Bystrica 4. ročníky a oktáva
Zvládanie záťažových situácií v rámci športovej prípravy:
Športové gymnázium Banská Bystrica, 2. ročníky
Besedy počet besied
Spolu:
56

počet žiakov
1251

4. Osvetová a informačná činnosť oddelenia
Odborní zamestnanci oddelenia sa venovali pôsobeniu v TV ako aj študentom vysokých škôl v rámci
exkurzie na našom pracovisku.
22.03.2010 – TV Lux - Relácia k špecifickým poruchám učenia, účasť na diskusií
08.04 2010 – Seminár pre psychológov a špeciálnych pedagógov z CPPPaP a CŠPP
v banskobystrickom kraji, uskutočnený v CPPPaP v Banskej Bystrici
03.05.2010 – Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor psychológia v kombinácií
04.05.2010 – Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor psychológia v kombinácií
20.05.2010 – Poskytnutie odborných informácii pre zamestnankyne z CPPPaP Zvolen
22.06.2010 – Poskytnutie odborných informácii doktorandke z PdF UMB Banská Bystrica
5. Činnosti pre pedagógov
03.11.2009 – Seminár pre výchovných poradcov zo základných škôl z okresu Banská Bystrica,
uskutočnený v SŠ Školská 7, Banská Bystrica
6. Účasť na odborných podujatiach
15.12.2010 – Seminár pre výchovných poradcov zo stredných škôl, uskutočnený v CPPPaP
v Banskej Bystrici
12.11.2009 – Seminár pre odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP banskobystrického kraja,
uskutočnený v CPPPaP v Banskej Bystrici
7. Činnosť špeciálnej pedagogičky
Špeciálna pedagogička oddelenia vykonala špeciálno - pedagogickú diagnostiku u 69 klientov,
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené.
V individuálnom pokračujúcom vedení (reedukácia, korekcia) mala 11 klientov.
8. Činnosť sociálnej pracovníčky
Jej náplňou boli nasledujúce aktivity:
– objednávanie klientov
– anamnézy s rodičmi aj klientmi
– vyhodnocovanie psychologických testov
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– pomoc pri snímaní testov v školách
– evidencia klientov do EvuPP
– archivácia klientov
– administratívne práce
– korešpondencia
– skartácia spisov
9. Účasť na stážach pre pracovníkov CPPPaP z kraja – Metodicko – supervízna činnosť
Odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na stážach, na poskytovaní odborných informácií pre
zamestnancov poradenských zariadení v banskobystrickom kraji
23.08.2009 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP Revúca:
10.11.2009 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP Žiar nad Hronom
25.11.2009 – Stáž psychologičky zo ZŠ Revúca
11.01.2010 – Stáž školskej psychologičky z CPPPaP Žiar nad Hronom
16.03.2010 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP v Rimavskej Sobote
14.04.2010 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP Lučenec
V rámci konzultačných dní v školách, kde to priestorové kapacity dovoľovali, sme realizovali
individuálne konzultácie so žiakmi, učiteľmi aj rodičmi, ktorí o to požiadali. Poskytovali sme odborné
intervencie študentom s osobnostnými, vzdelávacími, partnerskými problémami, informovali sme ich o
ďalších možnostiach v ich kariérovom vývine.
.
Odborní pracovníci oddelenia sa pravidelne 1x v mesiaci zúčastňovali porád oddelenia, na
ktorých boli informovaní o odborných aktivitách v rámci pracoviska, vzájomne sme riešili problémové
prípady a aktuálne požiadavky v rámci našich odborných kompetencií. Všetci odborní pracovníci
CVPP aktívne plnili požiadavky zo škôl, ktoré im boli pridelené. Ochotne sa podieľali na riešení
problémov aj na školách svojich kolegov. Bolo to nevyhnutne potrebné pre rýchlejšieho riešenia
množstva vzniknutých požiadaviek a aktuálnych problémov. Ku vzájomnej kooperácii medzi
odbornými pracovníkmi dochádzalo počas celého roka a to bez ohľadu na to, v ktorom oddelení bol
odborný zamestnanec zaradený.
Stanovené úlohy a ciele na školský rok 2009/2010 sme splnili. Došlo k nárastu detí, ktoré
potrebujú odbornú pomoc. V prípade, že zostanú bez odbornej intervencie je veľké riziko výskytu
závažných porúch správania, čo sa môže u žiakov prejaviť menej zvládnuteľným správaním, prejavmi
šikanovania ale aj zvýšeným výskytom žiakov so suicidálnymi tendenciami. Riešenie problémov
každého žiaka si vyžaduje vysokú odbornú a ľudskú zaangažovanosť.

Spracovala: PhDr. Bibiána Čížová, psychologička
vedúca oddelenia
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J. Odborná činnosť oddelenia prevencie, metodiky a metodického usmerňovania v období od
01.09.2009 do 31.08.2010
Na základe novej organizačnej štruktúry bolo od 1. 9. 2010 zriadené aj oddelenie prevencie,
metodiky a metodického usmerňovania. Odborná činnosť oddelenia v školskom roku 2009/2010 sa
odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok 2009/2010, ktoré vydalo Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky.
V časti venovanej školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie boli
konkretizované úlohy aj v oblasti prevencie sociálnej patológie. Išlo najmä o realizovanie
preventívnych aktivít zameraných na prevenciu obchodovania s ľuďmi v súlade s Národným
programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010, na prevenciu rizikového správania
a porúch správania, prevenciu záškoláctva, prevenciu látkových a nelátkových závislostí, prevenciu
šikanovania, násilných a extrémnych prejavov, prevenciu suicidálneho správania, prevenciu sexuálneho
rizikového správania, prevenciu HIV/AIDS, sexuálneho zneužívania a pod. V zmysle odporúčania
Rady Európy 2001/458/EC a v súlade s Národným akčným plánom pre problémy s alkoholom
a Rámcovým dohovorom na kontrolu tabaku sa odporúčalo venovať zvýšenú pozornosť realizácii
preventívnych programov zameraných na prevenciu nadužívania legálnych drog.
Na základe týchto odporúčaní sme postupne realizovali preventívne aktivity podľa požiadaviek
škôl v súlade s odporúčaniami a úlohami, ktoré vyplývali z Pedagogicko – organizačných pokynov na
školský rok 2009/2010.
Hlavnou náplňou práce oddelenia bola realizácia konkrétnych preventívnych aktivít v školách,
metodické vedenie koordinátorov prevencie na školách a vzhľadom na to, že ide o oddelenie zamerané
aj na metodické usmerňovanie, boli realizované odborné stáže pre odborných zamestnancov Centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Banskobystrického kraja podľa ich
požiadaviek. Okrem toho mali odborní zamestnanci aj individuálnych klientov v poradenskej
starostlivosti. Časť klientov bola v starostlivosti nášho oddelenia v rámci nariadeného výchovného
opatrenia UPSVaR Banská Bystrica v zmysle zákona 305/2005 Z. z.

Oddelenia prevencie, metodiky a metodického usmerňovania plnilo úlohy s nasledovnými
zamestnancami:
1. Personálne obsadenie oddelenia
a.) Údaje o počte zamestnancov oddelenia:
Mgr. Lucia Kavická
Mgr. Katarína Pecková
Mgr. Stanislav Fila
Mgr. Ľubomír Tichý

psychologička
sociálna pedagogička od 01.09.2010
psychológ od 01.02.2010
sociálny pedagóg do 30.04.2010

Odborní zamestnanci
k 31.8.2010
psychológovia
sociálny pedagóg
SPOLU

Počet
2
1
3
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Poznámka: V priebehu školského roka nastalo viacero významných personálnych zmien.
Mgr. Stanislav Fila po skončení vo funkcii riaditeľa Centra prešiel na oddelenie prevencie, kde plní
úlohy vyplývajúce z metodického usmerňovania odborných zamestnancov Centier v banskobystrickom
kraji. Okrem toho zabezpečoval realizáciu a priebeh prijímačiek na stredné školy a venuje sa
psychologickému výskumu. Mgr. Tichý od 1. 5. 2010 skončil na pozícii vedúceho oddelenia pretože
sa stal riaditeľom Centra. Vedúcim oddelenia sa stal Mgr. Fila.
b.) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov oddelenia:
V zmysle zákona 317/2009 Z. z. sa majú odborní zamestnanci vzdelávať v rámci kontinuálneho
vzdelávania. V školskom roku 2009/2010 neboli v ponuke žiadne akreditované vzdelávacie programy
pre odborných zamestnancov, preto sa zamestnanci zúčastňovali na iných odborných aktivitách, najmä
na odborných seminároch a kurzoch.
23.4. – 25.4.2010 a 14.5. – 16.5.2010: „ROR“ – základný kurz v diagnostickej metóde v Bratislave
(Mgr. Kavická)
30.4. – 1.5.2010: PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi, Bratislava (Mgr. Kavická)
marec 2010: ukončenie dlhodobého 3-ročného terapeutického výcviku PCA, Inštitút psychologických
služieb v Brne (Mgr. Pecková)
2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika - terapia
a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia
Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2009/2010:
Individuálni klienti
Spolu:

počet
51

b.) Evidovaní klienti – individuálne konzultácie Profesijná orientácia
ZŠ Pieninská, 9. ročník
ZŠ Sl. Ľupča, 9. ročník
ZŠ Spojová, 9. ročník
ZŠ Moskovská, 9. ročník
ZŠ Spojová, 8. ročník
ZŠ Tatranská, 9. ročník

–1
–2
–1
–1
–1
–1

Profesijná orientácia
Spolu:

Počet klientov
7

c.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia Prijímacie skúšky
Odborní zamestnanci nášho oddelenia sa podieľali na psychologickom vyšetrení žiakov v rámci
prijímacích skúšok v nasledovných školách:
Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 17
Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 15
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Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 9
Prijímacie skúšky
Spolu:

Počet študentov
41

d.) Dlhodobé vedenie klientov
Pri práci s klientom sa realizuje fáza diagnostiky a podľa potreby ďalšie krátkodobé alebo
dlhodobé poradenské vedenie. Počet individuálnych klientov evidovaných v školskom roku 2009/2010
na našom oddelení bolo:

Individuálne vedení klienti – počet
Sedenia – počet

61
193

3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia
a.) Depistáže a psychologické prieskumy
V prípade výskytu problémov na školách sme v triedach realizovali depistáže, sociometrie,
psychologické prieskumy a priame intervencie v spolupráci s pedagógmi.
Vzťahy žiakov v triede:
• ZŠ Golianova B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ SSV B. Bystrica, 3. ročník
• ZŠ SNP B. Bystrica, 8. ročníky
• Stredná zdravotnícka škola B. Bystrica, 1. ročník
Krátke intervenčné programy v triedach zamerané na korekciu správania
• ZŠ Sitnianska B. Bystrica, 8. ročník
• ZŠ Radvanská B. Bystrica, 2. ročník
• ZŠ Poniky B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ SSV B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ Golianova B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ SSV B. Bystrica, 3. ročník
• ZŠ SNP B. Bystrica, 8. ročník
b.) Besedy a workshopy
Prevencia závislostí a diskotékové drogy
• Školský internát, Internátna 6, B. Bystrica, všetci študenti prvého ročníka - dievčatá
• Školský internát, Internátna 8, B. Bystrica, všetci študenti prvého ročníka - chlapci
• Školský internát, Havranská 3, B. Bystrica, zmiešané skupiny
Prevencia závislostí od alkoholu:
• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. ročník
• Katolícke gymnázium, B. Bystrica, 2. ročník
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•
•
•
•

Stredná odborná škola, Sl. Ľupča – Príboj, 1. ročník
Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica, prvý ročník
ZŠ Moskovská, B. Bystrica, 7. ročník
ZŠ Malachov, prvý stupeň

Prevencia závislosti od tabaku:
• ZŠ SNP 20 B. Bystrica, 8. ročník
• ZŠ Radvanská, B. Bystrica
• Spojená škola elektrotechnická, B. Bystrica, 1. ročník
Prevencia závislosti od drog:
• Obchodná akadémia Tajovského, B. Bystrica, 2., 3. ročníky
• Katolícke gymnázium, B. Bystrica, 2. ročník
• Stredná odborná škola, Sl. Ľupča – Príboj, 1. ročník
• Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica, 1. ročník
Prevencia kyberšikany:
• ZŠ Pieninská, B. Bystrica, 8. ročník
Prevencia obchodovania s ľuďmi:
• SPŠ J. Murgaša, 3. ročník
• Stredná odborná škola, Sl. Ľupča – Príboj, 1. ročník
• Gymnázium A. Sládkoviča, 2. ročník
• Školský internát, Internátna 6, B. Bystrica – dievčatá
Prevencia drogových závislostí v rodine
• Spojená škola, Školská 5, B. Bystrica, prednáška pre rodičov žiakov prvého ročníka
Prevencia HIV/AIDS – Hrou proti AIDS:
• SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica, 1. ročník
Efektívne učenie a motivácia k učeniu:
• SPŠ J. Murgaša, 2. ročník
Rozvoj tvorivosti:
• Osemročné športové gymnázium B. Bystrica, 2. ročník
Besedy počet besied
Spolu:
142

počet žiakov
3305

c.) Preventívne programy
Boli vedené dve rovesnícke skupiny v rámci PEER PROGRAMU zameraného na prevenciu
závislostí od alkoholu, tabaku a nelegálnych drog. Skupina tvorená zo študentov SPŠ J. Murgaša,
Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia M. Kováča mala 10 stretnutí a po vyškolení realizovali vybraní
členovia skupiny preventívne vstupy priamo do tried v týchto školách: Gymnázium A. Sládkoviča,
Gymnázium J.G. Tajovského, SPŠ J. Murgaša a Gymnázium M. Kováča. Druhá skupina bola tvorená
študentmi, ktorí bývajú na Školskom internáte, tvorili ju študenti SPŠ J. Murgaša a Strednej
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zdravotníckej školy. Celkom sa skupina stretla 8 krát. V sledovanom školskom roku sa do peer
programu zapojilo celkom 37 študentov.
4. Osvetová a informačná činnosť oddelenia
Odborní zamestnanci oddelenia sa venovali pôsobeniu v TV ako aj študentom vysokých škôl v rámci
exkurzie na našom pracovisku.
23.10.2009 – Vystúpenie v STV 2, relácia FOKUS, téma: Rodina, alkohol, deti (Mgr. Tichý)
03.05.2010 – Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor psychológia v kombinácií
04.05.2010 – Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor psychológia v kombinácií
5. Činnosti pre pedagógov
20.10.2009 – Pracovná porada pre výchovných poradcov zo základných škôl, uskutočnená
v CPPPaP, téma: Predsudky, diskriminácia, rasizmus – možnosti prevencie na
školách.
21.10.2009 – Pracovná porada pre koordinátorov prevencie zo základných škôl, uskutočnená
v CPPPaP, téma: Predsudky, diskriminácia, rasizmus – možnosti prevencie na
školách.
03.11.2009 – Odborný seminár k problematike šikanovania pre učiteľov I. stupňa ZŠ –
realizované pre pedagógov ZŠ Radvanská, B. Bystrica
05.11.2009 – Pracovná porada riaditeľov malotriednych škôl v okrese BB – metodické
usmerňovanie zo strany CPPPaP
26.11.2009 – Odborný seminár k problematike šikanovania pre učiteľov II. stupňa ZŠ –
realizované pre pedagógov ZŠ Radvanská, B. Bystrica
15.12.2009 – Pracovná porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo stredných
škôl, uskutočnená v CPPPaP, téma: Predsudky, diskriminácia, rasizmus – možnosti
prevencie na školách.
16.02.2010 – Pracovná porada pre výchovných poradcov zo základných škôl, uskutočnená
v CPPPaP, téma: Nežiaduce sociálne prejavy správania v ZŠ a ich právne aspekty
26.05.2010 – Pracovná porada pre koordinátorov prevencie zo základných škôl, uskutočnená
v CPPPaP, téma: Kyberšikana
6. Účasť na odborných podujatiach
22.09.2009 – Odborný seminár na tému: „Rodina so závislým členom.“ (pre pracovníkov
pomáhajúcich profesií v práci s deťmi), organizátor: OZ Návrat
24.11.2009 – Pracovná porada metodikov oddelení prevencie CPPPaP v Žiari nad Hronom
7. Účasť na stážach pre pracovníkov CPPPaP z kraja – Metodicko – supervízna činnosť
Odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na stážach, na poskytovaní odborných informácií pre
zamestnancov poradenských zariadení v banskobystrickom kraji.
22. – 24.09.2009
11. – 15.10.2010
24. – 26.11.2009

– Stáž odborných zamestnancov z CPPPaP Revúca
– Stáž odborných zamestnancov z CPPPaP Revúca, oddelenie prevencie
– Stáž psychológa zo ZŠ Revúca
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15. – 17.03.2010
13. – 15.04.2010
23. – 26.04.2010

– Stáž odborných zamestnancov z CPPPaP v Rimavskej Sobote
– Stáž odborných zamestnancov z CPPPaP Lučenec a z CPPPaP R. Sobota
– Stáž odborných zamestnancov z CPPPaP Zvolen a CPPPaP Brezno

Pravidelne 1x za mesiac sa konali porady oddelenia, kde boli odborní zamestnanci informovaní
o dianí v organizácii. V rámci porád sa riešili odborné problémy a plánovali aktivity na ďalšie obdobie.
Všetci odborní pracovníci aktívne plnili požiadavky zo škôl, komunikovali s pedagógmi a aj so
zákonnými zástupcami podľa potreby.
Stanovené úlohy a ciele na školský rok 2009/2010 sme splnili. Existencia samostatného
oddelenia sa ukázala ako opodstatnená a potrebná. Do budúcnosti by bolo vhodné personálne posilniť
oddelenie pre výkon metodickej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť a vysoké
pracovné nasadenie.
Spracoval: Mgr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg
Mgr. Stanislav Fila
vedúci oddelenia
K. Vyhodnotenie cieľov
§ 2, ods.1, pís. n
Konštatujeme, že ciele vytýčené v Zameraní CPPPaP pre šk. rok 2009 – 2010 boli splnené.
L. SWOT analýza
§2, ods.1, pís. o)
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• profesionalita odborných zamestnancov
• poskytovanie metodického vedenia
a odborných stáží pre OZ BB kraja
• vysoká úroveň počítačového vybavenia +
internet
• vybudovaná knižnica s viac ako 5700 titulmi
• vybudovaný sklad testov s bohatým
výberom psychodiagnostických nástrojov
• fungujúca organizačná štruktúra
• dobrá komunikácia medzi zamestnancami

• zastaraný technický stav budovy (sociálne
zariadenia, kanalizácia, nevyhovujúce
vstupné priestory, terasa v havarijnom
stave, chýbajúca zvuková izolácia)
• nedokončená obmena starého nábytku
• pre nízky počet zamestnancov nedostatočná
spolupráca s MŠ
• dlhé čakacie doby na vyšetrenie
• absencia
• slabá spolupráca s CŠPP
• hospodársko-ekonomické činnosti
zabezpečované externe
• staré motorové vozidlo
• nedostatočná vzdelanosť zamestnancov
v oblasti informačných technológií
• nedostatok finančných prostriedkov pre
ďalšie vzdelávanie OZ
• preťaženosť riaditeľa hospodársko –
ekonomickými -personálnymi agendami
• nedostatok času na riadenie a starostlivosť
o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov
• mzdy zamestnancov pod úrovňou v NH
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

• ďalší odborný a osobnostný rast odborných
zamestnancov v rámci kontinuálneho
vzdelávania
• rastúci záujem o odborné stáže – posilňovať
a personálne posilniť metodickú činnosť
zariadenia
• pokračovať v zvyšovaní estetickej úrovne
zariadenia podľa finančných možností

• diskriminačná legislatíva voči OZ, zaradenie
zamestnancov do kategórií (317/2009 Z. z.,
Vyhláška 437/2009)
• komplikovaná legislatíva týkajúca sa procesu
začleňovania detí s ŠVVP
• prepúšťanie zamestnancov pre nadstav (návraty
z RD)
• frustrácia a strata motivácie v dôsledku neuznania
doterajších foriem vzdelávania u odborných
zamestnancov
• strata motivácie pre ďalšie vzdelávanie pre nízke
mzdové ohodnotenie

V Banskej Bystrici dňa 20.10.2010

Správu vypracoval: Mgr. Stanislav Fila
zástupca riaditeľa CPPPaP

Mgr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP
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