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Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica

http://kpppbb.svsbb.sk
e–mail: kpppbb@svsbb.sk

„Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34,
Banská Bystrica za školský rok 2010/2011“

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno–vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

(obdobie od 1.9.2010 do 31.8.2011).
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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.) Riaditeľ CPPPaP: PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg
7.) Ďalší vedúci odborní zamestnanci: (Viď. Organizačnú štruktúra CPPPaP)

a. Mgr. Stanislav Fila, psychológ, zástupca riaditeľa CPPPaP a do 31.10.2010 aj vedúci
oddelenia prevencie, metodiky a metodického usmerňovania

b. PhDr. Bibiána Čížová, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy

c. Mgr. Anton Kalina, psychológ, vedúci oddelenia prevencie, metodiky a metodického
usmerňovania od 1.11.2010 do 31.7.2011

d. PhDr. Daniela Schranzová, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom
a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy

mailto:kpppbb@svsbb.sk
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1. Organizačná štruktúra CPPPaP šk.rok 2010/2011
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Zákon umožňuje zriadenie piatich oddelení, vzhľadom k počtu zamestnancov sú agendy
kumulované 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, ekonomické agendy, 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 okrese
k 15.09.2010 nasledovné:

1. Potenciálna klientela CPPPaP

Ty školy: Počet žiakov Počet škôl
Materské školy 2793 51
Základné školy 7502 37
Gymnáziá, št. súkr. cirk. 2984 7
Stredné odborné školy – všetky 4516 12
Špeciálne stredné školy: 173 3
Spolu: 17968 110

Poznámka. V školskom roku má každý psychológ pridelený určitý počet škôl s ktorými pracuje celý
rok a plní ich požiadavky. Toto rozdelenie škôl bolo zverejnené na našej webovej stránke
http://kpppbb.svsbb.sk. Zároveň na začiatku školského roku dostala každá škola oznámenie o tom,
ktorý psychológ je pre danú školu pridelený spolu s Plánom práce CPPPaP, ktorý vychádza
z Pedagogicko – organizačných pokynov pre daný školský rok.

http://kpppbb.svsbb.sk/


6

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

C. Kvantitatívny obraz činnosti CPPPaP výkaz EvuPP 4.3. (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d)

1. Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2010–2011

2. Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2010–2011
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3. Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2010–2011
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4. Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2010–2011
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5. Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2010–2011

6. Preventívno -výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2010–2011
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7. Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2010–2011

D. Počet zamestnancov CPPPaP a ďalšie vzdelávanie zamestnancov (§ 2, ods.1, pís. g) až h)

Ostatní zamestnanci:

• psychológ, školský psychológ: 11
• špeciálny pedagóg: 2
• sociálny pedagóg: 2

Odborní zamestnanci:

• psychológ, školský psychológ: 11
(úväzok: 11x 1,0)

• špeciálny pedagóg: 2 (úväzok: 2 x 1,0)
• sociálny pedagóg: 2 (úväzok: 2 x 1,0)

Ostatní zamestnanci:

• sociálna pracovníčka: 2 (úväzok: 2 x 1,0)
• ekon.-admin. prac.: 1 (úväzok: 1,0)
• informatik: 1 (úväzok: 0,1)
• účtovníčka: 1 (úväzok: 0,25)
• mzdárka: 1 (úväzok: 0,3)
• vrátnik – informátor: 2 (úväzok: 2 x 0,6)
• údržbár – kurič: 1 (úväzok: 1,0)
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Vzdelávanie odborných zamestnacov CPPPaP podľa § 35 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch:

Do funkčného vzdelávania boli zaradení od februára 2011:
• PhDr. Ľubpmír Tichý, riaditeľ
• Mgr. Stanislav Fila, zástupca riaditeľa
• PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia
• PhDr. Bibiána Čížová, vedúca oddelenia
• Mgr. Anton Kalina, vedúci oddelenia

Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. ukončil PhDr. Pavel Senko, psychológ.

Prehľad o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov je uvedený v správach za jednotlivé oddelenia
v ďalšej časti tejto správy.

Pán Juraj Sršeň (kurič – záhradník – údržbár) si obnovil v auguste 2011 odbornú spôsobilosť na
obsluhu plynovej kotolne.

E. 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.

20.10.2010 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji
pracujúcich v oblasti prevencie sociálnej patológie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma:
Riešenie špecifických odborných problémov v práciodborných zamestnancov CPPPaP v
Banskobystrickom kraji.

26.10.2010 – Pracovná porada pre výchovných poradcov základných škôl v okrese Banská Bystrica,
uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Informácie z prieskumu o poruchách správania u
žiakov základných škôl v okrese Banská Bystrica v školskom roku 2009/2010.

10.11.2010 – Pracovná porada pre koordinátorov prevencie základných škôl v okrese Banská Bystrica,
uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Informácie z prieskumu o poruchách správania u
žiakov základných škôl v okrese Banská Bystrica v školskom roku 2009/2010.

24.11.2010 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji
pracujúcich v oblasti prevencie sociálnej patológie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma:
Metódy zisťovania šikanovania v triedach, šikanovanie, práca s triedov a jednotlivcom.

25.11.2010 – Pracovné stretnutie so školskými pedagógmi, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici,
téma: Aktuálne problémy v praxi školského špeciálneho pedagóga.
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12.01.2011 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji
pracujúcich v oblasti prevencie sociálnej patológie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma:
Bezpečné správanie na internete a kyberšikana.

13.01.2011 – Pracovné stretnutie so školskými pedagógmi, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici,
téma: Aktuálne problémy v praxi školského špeciálneho pedagóga a ich riešenie v súlade s platnou
legislatívou.

09.02.2011 – Pracovná porada pre koordinátorov prevencie a učiteľov etickej výchovy základných škôl
v okrese Banská Bystrica, uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Preventívne aktivity v
prevencii závislostí inšpirované českým preventívnym programom Unplugged.

24.02.2011 – Pracovná porada pre koordinátorov prevencie stredných škôl v okrese Banská Bystrica,
uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Projekt práce s rovesníckymi skupinami Peer to Peer.

01.03.2011 – Pracovná porada pre výchovných poradcov základných škôl v okrese Banská Bystrica,
uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Bezpečné správania na internete; Agresivita, príčiny
a možnosti jej zvládania v školách, lektor PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

15.03.2011 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji
pracujúcich v oblasti prevencie sociálnej patológie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma:
Model prevencie zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog formou Peer to Peer a prezentácia
Peer projektov realizovaných v regióne Veneto v Taliansku.

24.03.2011 – Pracovné stretnutie so školskými špeciálnymi pedagógmi, uskutočnené v CPPPaP v
Banskej Bystrici, téma: Metodické usmernenia k intervencii školského špeciálneho pedagóga v
podmienkach školy.

26.05.2011 – Pracovné stretnutie so školskými špeciálnymi pedagógmi, uskutočnené v CPPPaP Banská
Bystrica, téma: Metodické usmernenia v praxi školského špeciálneho pedagóga a informácie o nových
možnostiach špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

26.05.2011 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji
pracujúcich v oblasti prevencie sociálnej patológie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma:
Model prevencie zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog formou Peer to Peer a prezentácia
Peer projektov realizovaných v CPPPaP Banskobystrického kraja.

31.05.2011 – Odborný seminár pre odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji,
uskutočnený v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho
poradenstva (CAMIP), prednášajúci PhDr. Alena Hrašková.

14.06.2011 – Pracovná porada pre zástupcov vedenia škôl, výchovných poradcov a koordinátorov
prevencie škôl v okrese Banská Bystrica, uskutočnená v CPPPaP v Banskej Bystrici, téma: Inštrukcia
pre realizáciu celoslovenského depistážneho prieskumu výskytu žiakov odporúčaných do poradenskej
starostlivosti CPPPaP v Banskej Bystrici a miery potreby preventívnych skupinových poradenských
programov poskytovaných CPPPaP v Banskej Bystrici.
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2.) Stáže pre odborných zamestnancov CPPPaP v kraji:

Vzhľadom na to, že naše CPPPaP je poverené metodickým usmerňovaním CPPPaP v našom kraji
v zmysle § 130 ods.10 školského zákona. Túto činnosť koordinovalo oddelenie oddelenia prevencie,
metodiky a metodického usmerňovania. Boli realizované tieto odborné podujatia:
25.10.2010 – 27.10.2010 – Stáž pre začínajúce odborné zamestnankyne CPPPaP Zvolen

Mgr. Beáta Grasslová – psychologička
Mgr. Ivana Prešinská – psychologička
Mgr. Katarína Divulit – psychologička

07.02.2011 – 11.02.2011 – Stáž pre začínajúcu odbornú zamestnankyňu CPPPaP Zvolen
Mgr. Petra Benčová – psychologička

09.05.2011 – 10.05.2011 – Stáž pre začínajúceho odborného zamestnanca CPPPaP Zvolen
Mgr. Ladislav Šimko – psychológ

02.06.2011 – 02.06.2011 – Stáž pre začínajúcich odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo
Mgr. Zuzana Šáreková – psychologička
Mgr. Denisa Baková – špeciálna pedagogička
Mgr. Pavol Kardoš – psychológ

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

Špecifické agendy počas stáže – Zvolen, Námestovo

Téma Koordinátor / lektor

1. Psychologické vyšetrenie pri prijímacích skúškach + spracovanie Mgr. Fila - psychológ
2. Vyšetrenie čítania – Štúrov čítací test, Holasov čítací test Mgr. Fila - psychológ

+ vyhodnotenie programom v EXCELI. Autor programov Fila.
3. Vyšetrenie psychomotorického tempa a laterality skúškou Tapping Mgr. Fila - psychológ .

Podľa Čulena + vyhodnotenie programom v EXCELI. Autor programu Fila.

Ostatné odborné podujatia v zmysle tohto bodu sú uvedené v správach jednotlivých oddelení.
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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 Miesto Dátum Počet
Gymnázium JGT , franc. trieda + dodat. Banská Bystrica 28.3.2011 82
Španielske gymnázium – Mládežnícka + dodat. Banská Bystrica 31.3.2011 76
Nemecké gymnázium – evanjelické + dodat. Banská Bystrica 29.3.2011 18
Konzervatórium Banská Bystrica 25.3.2011 96
Športové gymnázium – kvinta Banská Bystrica 30.3.2011 95
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 12.5.2011 47
Spolu: 414

2.) Tabuľka trendov počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za 15 rokov

Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích pohovorov za posledných 15 rokov
ukazuje tabuľka:

Školský rok Počet detí
1 1996/1997 848
2 1997/1998 883
3 1998/1999 831
4 1999/2000 902
5 2000/2001 868
6 2001/2002 933
7 2002/2003 1143
8 2003/2004 1251
9 2004/2005 1070
10 2005/2006 1176
11 2006/2007 1362
12 2007/2008 771
13 2008/2009 559
14 2009/2010 411
15 2010/2011 414

Okrem toho sme dňa 24.5.2011 spracovali dáta z prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium
v športovej triede na Základnej škole vo Zvolene, kde testy zosnímali zamestnanci CPPPaP vo
Zvolene. Počet detí N = 38
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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. V sledovanom období sme pokračovali v postupnej rekonštrukcii
havarijného stavu niektorých časti budovy. Podarilo sa nám vymeniť poškodené presklenie v tzv.
„zelenej“ budove, cez ktoré zatekalo a poškodzovalo budovu Centra. Poškodené priestory boli
vymaľované, schodište zrekonštruované (nová krytina). Rekonštrukciou prešla aj vstupná časť budovy,
kde bola položená nová krytina z PVC. V decembri 2010 sa zrealizovala oprava terasy, ktorá bola
v havarijnom stave a ohrozovala ľudí vstupujúcich do budovy Centra.

2. Počítače – Hardware
Bolo zakúpené jedno multifunkčné zariadenie:

1. Canon i-sensys MF4570dn v cene 262,80 € s DPH

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 31.8.2011 5252 titulov. V školskom roku 2010–2011

bolo zakúpených 33 kníh. Okrem toho je v knižnici 1781 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 37
materiálov evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 7033 titulov.

5. Testy
Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je

evidovaných 1356 skladových položiek – čo predstavuje 279 testov.
V školskom roku 2010 – 2011 pribudla jedna nová položka:

1. Obrázkový test profesijnej orientácie (OTPO) 239,80 €

6. Časopisy
Poradňa odoberá tieto časopisy:

Názov
1. Psychologie dnes 13. To sme my
2. Psychológia a patopsychológia dieťaťa 14. Informácie Združenia pre mentálne postihnutých SR
3. Studia psychologica 15. Mládež a spoločnosť
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



16

G. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP.
§ 2, ods.1, pís. m

Údaje o rozpočte na kalendárny rok 2011 (v €) pridelené v januári 2011:

Rozpočet 2010

Celková suma 284 816 €

Mzdy (610): 158 093 €

Odvody
(620)

55 254 €

Ostatné výdavky:
(630)

71 469 €

Okrem finančných prostriedkov sa nám podarilo získať v auguste 2011 grant od spoločnosti
Johnson Controls International, s.r.o. z fondu Blue Sky Involve tvorený spoločnosťou Johnson Controls
v USA vo výške 697,06 €. Finančné prostriedky budú použité na úpravu a spríjemnenie prostredia pre
klientov zariadenia.
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H. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, profesijnom a vzdelávacom vývine
pre materské a základné školy v období od 1.9.2010 do 31.8.2011

Oddelenie cielene poskytuje služby podľa §§ 130, 131, 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 činnosti Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom vývine pre
MŠ a ZŠ sa opierala o Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2010/2011, ktoré vydalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. CPPPaP spracovalo tieto pokyny do materiálu „Zameranie
činnosti CPPPaP na školský rok 2010/2011“.

1. Personálne obsadenie oddelenia.

Odborní zamestnanci kategória funkcia úväzok
PhDr. Schranzová Daniela psychologička vedúca oddelenia 1
Mgr. Ondrušková Elena – špeciálny pedagóg 1
PhDr. Sabolová Gabriela, PhD. psychologička 1
Mgr. Ridzoňová Lívia psychologička 1
Mgr. Vencelová Zuzana psychologička 1
PhDr. Žilinčíková Daniela psychologička 1
Zamestnanec podľa zákona 553/2003 Z. z.
Mgr. Vajsová Kristína sociálna pracovníčka 1

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia

Odborný a profesionálny rast odborných zamestnancov sa riadi zákonom 317/2009 Z. z.
V školskom roku 2010/2011 bola do procesu funkčného vzdelávania „Riadenie školy a školského
zariadenia“ zaradená vedúca oddelenia. V období od februára do konca júna prebehlo 5 vzdelávacích
sústredení.

Žiadny z odborných zamestnancov oddelenia nezačal v tomto školskom roku kontinuálne
vzdelávanie. Profesijný rast a kontakt s odbornou verejnosťou bol zabezpečovaný účasťou na kratších
odborných podujatiach, seminároch a pracovných stretnutiach, ako aj formou interných odborných
seminárov pod supervíziou.

Účasť na podujatiach:

• 23.9. – 24.9.2010: Medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia „Trendy a nové výzvy
v špeciálnej pedagogike“, Bratislava (Mgr. Ondrušková Elena)

• 30.9. – 2.10.2010: zvyšovanie právneho vedomia, JUDr. Kazár: „Školský zákon, Zákonník
práce“- školenie pre zástupcov zamestnancov a odborových funkcionárov (Mgr. Vencelová
Zuzana)
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• 11.11. – 12.11.2010 Medzinárodná vedecká konferencia „Ďuričove dni“, organizovaná katedrou
psychológie PF UMB v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie. (PhDr. Schranzová
Daniela)

• 25.11.2010: Odborný seminár „Výsledky vedy a výskumu na Katedre psychológie PF UMB“,
Banská Bystrica (PhDr. Žilinčíková Daniela)

• 2.12.2010: Pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov a špeciálnych pedagógov
zariadení výchovného poradenstva a prevencie k otázkam školskej integrácie, Zvolen (
Mgr. Ondrušková Elena)

• 16.12.2010: Pracovná porada pre odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP
v Banskobystrickom kraji „Diagnostika a individuálne začleňovanie detí zo sociálne
znevýhodneného a málo podnetného prostredia“, KŠÚ B.Bystrica a CPPPaP B.Bystrica,
prítomní všetci zamestnanci oddelenia.

• 23.3.2011 – 25.3.2011: II. Poradenské dni v SR „Kariérové poradenstvo v rezorte školstva
a jeho interdisciplinárne súvislosti“, Dolný Kubín (PhDr. Daniela Schranzová)

• 20.4.2011: „Fascinujúce deti na filmovom plátne“ beseda s Malgorzatou Kleckou na tému FAS,
podujatie organizované OZ Návrat, Diecézne centrum B.Bystrica, (PhDr.Žilinčíková)

• 31.5.2011: „Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva“ prezentovaný
v priestoroch pracoviska PhDr. Alenou Hraškovou, prítomní všetci zamestnanci oddelenia.

• 26.11.2010,28.1.2010, 25.2.2011, 6.4.2011,6.5.2011- Interné prípadové semináre pod vedením
Mgr. Stanislava Filu, zamerané na referovanie o riešených prípadoch, diagnostike, prípadne
následnej starostlivosti. Prípadové semináre (konzíliá) slúžili na reflektovanie riešeného
problému s následnou debatou, ktorá má obohatiť odborných zamestnancov o vhodné
diagnostické, reedukačné a terapeutické stratégie a poskytnúť odbornú spätnú väzbu.

Samoštúdium: V čase letných prázdnin zamestnanci oddelenia rozpracovali vybrané témy, ktoré
slúžia na ďalšie vnútorné použitie odborným zamestnancom CPPPaP:

„Hranice vo výchove“
„Príspevok k zvýšeniu pripravenosti učiteliek materských škôl k identifikácii intelektovo nadaných
detí v podmienkach MŠ”
„Relaxačné rozprávky“
„Dotazník pre rodičov - posudzovacia škála osobnostných charakteristík dieťaťa“
„Autizmus - prehľad organizácií, zaoberajúcich sa autizmom“
„Pracovné listy k reedukácii porúch učenia a pozornosti“
„Zvládanie konfliktov v rodinách stanovovaním hraníc vo výchove“

3. Odborná činnosť oddelenia

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.
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Údaje o potenciálnej klientele – počet detí a žiakov

Škola, školské zariadenie Počet detí/žiakov v
školskom roku

2010/2011
štátne 6888
cirkevné 324
súkromné 290Základné školy
SPOLU 7502
štátne 2740
súkromné 19
cirkevné 24Materské školy
spolu 2783

Spolu za MŠ a ZŠ 10285

Údaje o reálnej klientele – počet klientov

Klienti podľa druhu školy, zariadenia
Materské školy 236
Základné školy I. stupeň 242
Základné školy II. stupeň 813
Spolu 1291

Údaje zahŕňajú všetkých individuálne aj skupinovo vyšetrených klientov tejto vekovej kategórie, čo
predstavuje 12,55 % potenciálnej klientely.

Kvantitatívne údaje o činnosti oddelenia

1. Evidovaní klienti
Klienti Diagnostika

Spolu Individuálne Skupinovo

766 461 305

Komentár k tabuľke:

Primárnou činnosťou je individuálna práca s klientom a jeho zákonným zástupcom –
diagnostika, poradenstvo, reedukácia, psychokorekcia, terapia. Opakovaných individuálnych
diagnostických kontaktov bolo 467.
Skupinová diagnostika zahŕňa:

a) Vyšetrenie školskej spôsobilosti.....84 klientov
b) Prijímacie skúšky na stredné školy....221 klientov (Konzervatórium, Gymnázium M. Kováča,

Športové gymnázium, Gymnázium J.G. Tajovského.) Tieto úlohy „sezónneho“ a nárazového
charakteru sú tradične zabezpečované celým odborným tímom pracoviska, preto tu uvedené
čísla vyjadrujú výlučne výkon zamestnancov oddelenia.

c) Vyšetrenie spôsobilosti vzdelávať sa na ZŠ SSV (ZŠ - „jazyková“)..... 50 klientov
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2. Metodicko – odborná činnosť

Metodicko-konzultačná činnosť:

Odborní zamestnanci oddelenia uskutočnili v mesiacoch september až november spolu 22 návštev na
plno organizovaných školách okresu Banská Bystrica. Cieľom týchto návštev bolo poskytnúť
poradenstvo smerom k pedagógom, ktorí vzdelávajú individuálne začlenených žiakov, konzultácia
s výchovným poradcom školy o aktuálnych problémoch a pod.

Individuálne činnosti: /Konzultácie s rodičmi, pedagógmi/
399 individuálnych konzultácií
765 telefonických konzultácií

Skupinové činnosti: /Besedy, prednášky/
Odborní zamestnanci uskutočnili 13 skupinových aktivít – prednášok spolu pre 234 účastníkov.
Témy:

• „Školská spôsobilosť“ (pre rodičov) - MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Ul. 29.augusta, MŠ Ul.
9.mája, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Strážovská

• „Práca s rodičmi detí s poruchami správania“- pre učiteľov ZŠ Tr. SNP 20
• „Skupinová reedukácia porúch správania“ – sekundárna prevencia pre triedny kolektív (19

žiakov 6.B. ZŠ Golianova) – 5 stretnutí

Činnosti pre pedagógov:

• Porada výchovných poradcov dňa 26.10.2010:
„Informácie z prieskumu o poruchách správania u žiakov ZŠ v školskom roku 2009/2010“
„Aktuálne témy v každodennom živote pedagóga“

• Pracovná porada riaditeľov málotriednych a súkromných škôl dňa 9. 11. 2010

• Pracovná porada novoustanovených výchovných poradcov ZŠ dňa 1.12.2010

• Porada výchovných poradcov dňa 1.3.2011
„Bezpečné správanie sa na internete“ – Mgr. Pecková, Mgr. Kavická
„Agresivita, príčiny, možnosti jej zvládania v školách“ - PhDr.Alena Kopányiová, PhD.

3. Činnosť špeciálneho pedagóga

Špeciálny pedagóg oddelenia vykonal špeciálno-pedagogickú diagnostiku u 79 klientov,
u ktorých to psychologické vyšetrenie preukázalo ako opodstatnené. Opakované diagnostické kontakty
boli uskutočnené u 62 klientov. V individuálnom pokračujúcom vedení /reedukácia, korekcia/ bolo 11
klientov, ktorým bolo venovaných spolu 49 stretnutí. Špeciálny pedagóg oddelenia vypracoval interný
metodický materiál „Rozvíjanie komunikačných zručností“, usmernenie pre potreby učiteľov
málotriednych škôl, ktoré im bolo poskytnuté na pracovnej porade dňa 9.11.2010.
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V školskom roku 2010/2011 sa intenzívnejšie rozvíjala spolupráca so školskými špeciálnymi
pedagógmi, ktorých pôsobilo v základných školách v Banskej Bystrici päť. Uskutočnené boli štyri
pracovné stretnutia.

4. Činnosť sociálnej pracovníčky

• objednávanie klientov
• anamnézy s rodičmi aj klientmi
• vyhodnocovanie depistážnych dotazníkov
• evidencia klientov do EvuPP
• archivácia klientov
• administratívne práce
• korešpondencia

5. Preventívne programy

V rámci oddelenia sa realizovali dve skupinové preventívne opakujúce sa aktivity:

„KLUB“ - tréning sociálnych zručností, počet stretnutí 18, počet účastníkov 9 žiakov ZŠ

„Predškolská psychostimulačná skupina“ - program cieleného rozvoja oslabených psychomotorických
funkcií a súbežný program rodičovskej skupiny zameraný na posilnenie rodičovských kompetencií. 10
stretnutí, počet účastníkov: 7 detí + 7 rodičov.

6. Iné činnosti

Zabezpečenie exkurzie - krátkodobých stáží pre študentov UMB študijného odboru predškolská
pedagogika, počet 44.

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 01.09.2010 do 31.08.2011

Odborná činnosť Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre stredné školy sa v školskom roku 2010/2011 odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov na
školský rok 2010/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Na základe tohto dokumentu sme vypracovali plán činností pre CPPPaP a jej oddelenia na
školský rok 2010/2011, 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.

Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné školy
plnilo úlohy s nasledovnými zamestnancami:

1. Personálne obsadenie oddelenia

a) Údaje o počte zamestnancov oddelenia

PhDr. Bibiána Čížová psychológ
Mgr. Anton Kalina psychológ, do 30.10.2010
PhDr. Pavol Senko psychológ
Mgr. Monika Súlovcová psychológ
Mgr. Slavomíra Sunegová špeciálny pedagóg
Mgr. Petra Blahušiaková sociálna pracovníčka
Mgr. Martina Slabeciusová sociálna pracovníčka t.č. na RD
Mgr. Adriana Záskalanová psychológ, t.č. na RD
Mgr. Dominika Hajkovská psychológ, t.č. na RD

Odborní zamestnanci
k 31.8.2011

Počet

psychológovia 3
špeciálny pedagóg 1

sociálna pracovníčka 1
SPOLU 5

b) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov

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.

Zúčastnili sme sa nasledovných akreditovaných vzdelávaní:
04.02.2011 – 05.02.2011 Úvod do PCA v práci s deťmi a adolescentami, v Bratislave
15.04.2011 – 16.04.2011 Úvod do PCA v práci s deťmi a adolescentami, v Bratislave



23

2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika - terapia

a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia

Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2010/2011:

Individuálni klienti počet
Spolu: 220

b.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie Profesijná orientácia

Gymnázium evanjelické Banská Bystrica, septima, 4. ročník – 41
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica, 3. ročníky – 192
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročníky, septima – 57
OA Banská Bystrica, 3. a 4. ročníky – 54
OA + SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník – 15
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 3. ročníky – 31
SŠ zdravotnícka Banská Bystrica, 4. ročníky - 15
SŠ (dievčenská, obchodná, elektrotechnická) B. Bystrica, 3. a 4. ročník – 88
SOŠ (pôšt a telekomunikácii) Banská Bystrica, 4. ročník – 19

Profesijná orientácia Počet klientov
Spolu: 512

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 – 16
Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 13
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 30
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, – 33
Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 45
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 18

Prijímacie skúšky Počet študentov
Spolu: 155

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 počet klientov počet sedení
Spolu: 71 134
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3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia

a.) Besedy a workshopy

Práca psychológa v škole:
Evanjelické gymnáziu Banská Bystrica, 1. ročníky, príma
SŠ (dievčenská) Banská Bystrica, 1. ročníky
Konzervatórium Banská Bystrica, 1. ročníky

Vzťahy v triede:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník
SŠ (obchodná) Banská Bystrica, 3. ročník

Adaptácia na strednú školu:
OA Banská Bystrica, 1. ročníky
Konzervatórium Banská Bystrica, 1. ročníky
Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník

Osobnosť žiaka:
SŠ (obchodná) Banská Bystrica, 4. ročník

Voľba povolania a vysokoškolské štúdium:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník

Predpoklady a techniky efektívneho samoučenia:
SŠ (dievčenská) Banská Bystrica, 1.ročníky
OA Banská Bystrica, 1. ročníky
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 1. ročníky
Konzervatórium Banská Bystrica, 1. ročníky
Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník

Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 5. ročník, 7. ročník
SŠ (dievčenská) Banská Bystrica, 1. ročníky

Partnerské vzťahy:
OA Banská Bystrica, 2. a 3. ročníky

Zvládanie záťažových situácií:
SŠ (obchodná) Banská Bystrica, 4. ročníky

Vznik závislosti na drogách:
SOŠ Banská Bystrica, 1. ročník

Tolerancia voči iným menšinám:
OA Banská Bystrica, 2. a 3. ročníky
SOŠ Školská, Banská Bystrica, 1. ročníky

Poruchy príjmu potravy:
Konzervatórium Banská Bystrica, 2. a 3. ročníky

Psychohygiena relax:
SOŠ Banská Bystrica, 1. ročník

Nácvik komunikačných zručnosti:
Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník

Besedy počet besied počet žiakov
Spolu: 57 1025
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4. Osvetová a informačná činnosť

Interné semináre odborných zamestnancov CPPPaP Banská Bystrica:

01.10.2010 – Holasov čítací test, Evupp – interný seminár
05.11.2010 – Konzília ( schéma prípadových seminárov )

Referovanie zo služobných ciest
26.11.2010 – Konzília ( prípadový seminár )
28.01.2011 – Konzília ( prípadový seminár )
25.02.2011 – Konzília ( prípadový seminár )
06.04.2011 – Konzília ( prípadový seminár )
06.05.2011 – Konzília ( prípadový seminár )

Odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na stážach, na poskytovaní odborných informácií pre
zamestnancov poradenských zariadení v banskobystrickom kraji, venovali sa aj študentom vysokých
škôl v rámci praxe a exkurzie na našom pracovisku.

25.10.2010 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP Zvolen:
26.10.2010 – Stáže odborných zamestnancov z CPPPaP Zvolen
27.10.2010 – Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor predškolská výchova
09.02.2011 – Stáž odborného zamestnanca z CPPPaP Zvolen
26.05.2011 – Prax študentky špeciálnej pedagogiky
10.06.2011 – Prax študentky špeciálnej pedagogiky

5. Účasť na odborných podujatiach

23.09.2010 – 24.09.2010 Medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia, Bratislava
09.11.2010 – Seminár pre výchovných poradcov zo základných škôl z okresu Banská Bystrica,

uskutočnený v SŠ Školská 7, Banská Bystrica
23.11.2010 – Exkurzia a pracovné stretnutie uskutočnené v CŠPP Kolárova 51, v Banskej Bystrici
02.12.2010 – Stretnutie k tvorbe IVVP, Zvolen
16.12.2010 – Diagnostika a individuálne začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného a málo

podnetného prostredia, v CPPPaP Banská Bystrica
15.04.2011 – Práca s deťmi s ADHD, Zvolen
31.05.2011 – Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva, v CPPPaP B. Bystrica

7. Činnosť špeciálnej pedagogičky

Špeciálna pedagogička oddelenia vykonala špeciálno-pedagogickú diagnostiku u 64 klientov,
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené.

V individuálnom pokračujúcom vedení (reedukácia, korekcia) mala 5 klientov, s ktorými
uskutočnila 77 sedení.

Vypracovala interný metodický materiál „Cvičenie pre deti so špecifickými poruchami učenia.
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8. Sociálna pracovníčka

Náplňou práce sociálnej pracovníčky boli nasledujúce aktivity:

– objednávanie klientov
– anamnézy s rodičmi aj klientmi
– vyhodnocovanie psychologických testov
– pomoc pri snímaní testov v školách
– evidencia klientov do EvuPP
– archivácia klientov
– administratívne práce
– korešpondencia
– skartácia spisov

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 zamestnanci 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 zamestnanci
oddelenia 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 zamestnancami dochádzalo počas celého roka a to bez ohľadu na to, v ktorom oddelení bol
odborný zamestnanec zaradený.

Stanovené úlohy a ciele na školský rok 2010/2011 sme splnili. Riešenie problémov každého
klienta si vyžadovalo vysokú odbornú a ľudskú zaangažovanosť všetkých zamestnancov Centra.

Spracovala: PhDr.Bibiána Čížová, psychologička
vedúca oddelenia
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J. Odborná činnosť oddelenia prevencie, metodiky a metodického usmerňovania v období od
01.09.2010 do 31.08.2011

Odborná činnosť oddelenia sa v tomto školskom roku odvíjala z Pedagogicko – organizačných
pokynov na školský rok 2010/2011, 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 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 2010/2011.

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 č. 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:

Odborní zamestnanci kategória úväzok

Mgr. Lucia Kavická psychologička 1,0 do 31.08.2011
Mgr. Katarína Pecková sociálna pedagogička 1,0 do 31.07.2011
Mgr. Anton Kalina psychológ 1,0 od 01.11.2010
Mgr. Stanislav Fila psychológ 1,0 do 31.10.2010

Odborní zamestnanci k
31.7.2011

Počet

psychológovia 2
sociálny pedagóg 1

SPOLU 3
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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.

15.02.2011 – Zahájenie funkčného vzdelávania s názvom „Riadenie školy a školského zariadenia“.
Organizátor RP MPC Banská Bystrica.(Mgr. Anton Kalina)

Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ nebola vytvorená ucelená ponuka akreditovaných vzdelávacích
programov pre odborných zamestnancov CPPPaP, odborný zamestnanci sa preto zúčastňovali
predovšetkým krátkodobých odborných vzdelávcích aktivít a kurzov.

27. – 29. 09.2010 – Výcvikový kurz v identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi. Organizátor MV SR.
Miesto konania Donovaly. (Mgr. Lucia Kavická, Mgr. Katarína Pecková)

2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika - terapia

a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia

Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2010/2011:

Individuálni klienti počet
Spolu: 90

b.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie – Profesijná orientácia

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, 4. ročník – 15
Stredná priemyselná škola J. Murgaša Banská Bystrica, 3. ročník – 6
Stredná priemyselná škola J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník – 25
Stredná odborná škola stavebná Banská Bystrica, 4. ročník – 20
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročník – 57

Profesijná orientácia Počet klientov
Spolu: 123

c.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie – Školská spôsobilosť

Školská spôsobilosť Počet klientov
Spolu: 11

d.) 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 – 18
Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 22
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Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 31
Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica – 16

Prijímacie skúšky Počet študentov
Spolu: 87

e.) 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 2010/2011
na našom oddelení bolo:

Individuálne vedení klienti – počet 50
Sedenia – počet 175

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 Ďumbierska B. Bystrica, 5. ročník
• ZŠ Radvaň B. Bystrica, 6. a 8. ročník
• ZŠ Okružná B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ SSV B. Bystrica, 6. ročník
• ZŠ Golianova B. Bystrica, 6. a 7. ročníky
• ZŠ SNP B. Bystrica, 6. ročníky
• ZŠ Brusno, 7. ročník
• Športové gymnázium B. Bystrica, 4. a 5. ročník
• Evanjelické gymnázium B. Bystrica, 1. a 4. ročník
• SŠ SOŠ B. Bystrica, 1. ročník
• SPŠ J. Murgaša B. Bystrica, 1. ročník

Prieskum postojov študentov k triednemu učiteľovi a učiteľom odborných predmetov:
• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 3. ročník

Krátke intervenčné programy v triedach zamerané na korekciu správania:
• ZŠ SNP B. Bystrica, 6. ročník
• ZŠ Golianova B. Bystrica, 6. ročník
• ZŠ Moskovská B. Bystrica, 7. ročník
• ZŠ SSV B. Bystrica, 6. ročník
• ZŠ Okružná B. Bystrica, 7. ročník

b.) Besedy a workshopy

Prevencia závislostí a diskotékové drogy:
• Školský internát, Internátna 6, B. Bystrica, študenti prvého ročníka - dievčatá
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• Školský internát, Internátna 8, B. Bystrica, študenti prvého ročníka - chlapci
• Školský internát, Havranská 3, B. Bystrica, zmiešané skupiny

Prevencia závislostí od alkoholu:
• Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica, 1. ročníky
• Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica, 1. ročník
• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročníky

Prevencia závislosti od tabaku:
• ZŠ SNP 20 B. Bystrica, 8. ročník
• ZŠ Radvaň, B. Bystrica, 7. ročník
• SŠ SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica, 1. ročník

Prevencia kyberšikany:
• ZŠ Poniky, B. Bystrica, 6. a 9. ročníky

Prevencia obchodovania s ľuďmi:
• ZŠ Podlavice B. Bystrica, 9. ročník
• Obchodná akadémia, B. Bystrica, 3. ročníky
• Evanjelické gymnázium B. Bystrica, 4. ročníky
• Gymnázium Mikuláša Kováča B. Bystrica, 3. ročníky

Prevencia drogových závislostí v rodine
• SŠ SOŠ, Školská 5, B. Bystrica, prednáška pre rodičov žiakov prvého ročníka

Prevencia HIV/AIDS:
• SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica, 1. ročníky
• SOŠ stavebná B. Bystrica, 2. a 3. ročníky

Efektívne učenie a motivácia k učeniu:
• SŠ SOŠ automobilová Banská Bystrica, 1. ročník
• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník
• SOŠ stavebná Banská Bystrica, 2. ročníky

Rozvoj komunikačných zručností a tvorivosti:
• ZŠ SNP B. Bystrica, 9. ročníky
• Evanjelické gymnázium B. Bystrica, 1., 3.a 4. ročníky

Partnerské vzťahy :
• ZŠ SSV B. Bystrica, 7. ročníky
• Gymnázium A. Sládkoviča, 3. ročníky

Zdravý životný štýl:
• Školský internát, Internátna 6, B. Bystrica, študenti prvého ročníka - dievčatá

Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia:
• SZŠ Banská Bystrica, 4. ročníky
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• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročníky
• SOŠ stavebná Banská Bystrica, 4. ročník

Psychologické aspekty voľby maturitných predmetov:
• SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 3. ročníky
• Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročníky

Prevencia násilia v rodine a škole
• SOŠ stavebná Banská Bystrica, 1.a 2. ročníky

Besedy počet besied počet žiakov
Spolu: 110 2637

c.) Preventívne programy

V školskom roku 2010/2011 boli vedené tri rovesnícke skupiny v rámci Peer programu
zameraného na prevenciu závislostí od alkoholu, tabaku a nelegálnych drog.

Prvú skupinu tvorili študenti SPŠ J. Murgaša, Gymnázia M. Kováča, Strednej zdravotníckej školy a
Gymnázia A. Sládkoviča. Skupina mala v rámci uvedeného školského roku 6 stretnutí. Po vyškolení
realizovali vybraní členovia skupiny preventívne vstupy priamo v triedach SPŠ J. Murgaša, Gymnázia
M. Kováča, Strednej zdravotníckej školy a Gymnázia A. Sládkoviča. V sledovanom školskom roku sa
do peer programu zapojilo celkom 14 študentov.
Druhá skupina bola tvorená študentmi, ktorí boli ubytovaní na Školskom internáte, Havranská 3, tvorili
ju študenti SPŠ J. Murgaša a Strednej zdravotníckej školy. Celkom sa skupina stretla 6 krát. V
sledovanom školskom roku sa do peer programu zapojilo celkom 8 študentov.

Tretiu skupinu tvorili žiaci 6. a 7. ročníkov ZŠ Golianova. Skupina sa stretla v rámci sledovaného
školského roku 4 krát. Do peer programu sa zapojilo celkom 12 žiakov.

4. Osvetová a informačná činnosť oddelenia

Odborní zamestnanci oddelenia sa v školskom roku 2010/2011 venovali aj študentom študijných
programov sociálna práca, sociálna pedagogika a andragogika PF UMB v Banskej Bystrici v rámci
konzultácii pri realizácii ich praktickej odbornej prípravy.

08.12.2010 – konzultácie pre študentov študijných programov sociálna pedagogika a andragogika PF
UMB Banská Bystrica v rámci ich praktickej odbornej prípravy, 3 študentky (Mgr. Lucia Kavická)

14.12.2010 a 16.12.2010 – konzultácie pre študentov študijných programov sociálna práca a
andragogika PF UMB Banská Bystrica v rámci ich praktickej odbornej prípravy, 6 študentiek (Mgr.
Lucia Kavická)

26.01.2011, 27.01.2011 a 31.01.2011 – konzultácie pre študentov študijných programov sociálna práca
a andragogika PF UMB Banská Bystrica v rámci ich praktickej odbornej prípravy, 1 študent (Mgr.
Katarína Pecková)
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5. Činnosti pre pedagógov

Oddelenie realizovalo odborné podujatia pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov
prevencie a odborných zamestnancov, ktoré sú uvedené v bode: D. Odborná prezentácia CPPPaP
§ 2, ods.1, pís.i bod 1).

6. Účasť na odborných podujatiach

• 27. – 29. 09.2010 – Odborný seminár na tému: „Identifikácia obetí obchodovania
s ľuďmi.“ Organizátor MV SR. Miesto konania Donovaly. (Mgr. Lucia Kavická, Mgr. Katarína
Pecková)

• 18.10.2010 – Odborný seminár na tému: „Primárna prevencia.“ Ogranizátor PF UMB Banská
Bystrica. Miesto konania FF UMB Banská Bystrica.(Mgr. Lucia Kavická, Mgr. Katarína Pecková)

• 19.10.2010 – Odborný seminár na tému: „Fetálny alkoholový syndróm.“ Organizátor OZ Návrat.
Miesto konania Diecézne centrum Banská Bystrica. (Mgr. Lucia Kavická, Mgr. Katarína Pecková)

• 10. – 12. 12.2010 – Odborný seminár na tému: „Skupinová dynamika.“ Organizátor Coachingplus
Bratislava. Miesto konania Bratislava. (Mgr. Lucia Kavická)

• 30.01 – 05. 02.2011 – Zahraničná pracovná cesta zameraná na ukážku realizácie programov Peer
to Peer. Organizátor ProCon, n. o. Miesto konania Dolo, Taliansko. (Mgr. Lucia Kavická)

• 16.03.2011 – Prezentácia talianskeho modelu realizácie programov Peer to Peer.Organizátor PF
UMB Banská Bystrica. Miesto konania PF UMB Banská Bystrica. (Mgr. Lucia Kavická)

• 30. 05.2011 – Stretnutie členov Asociácie školských psychológov. Organizátor AŠP Bratislava.
Miesto konania FF UMB Banská Bystrica. (Mgr. Lucia Kavická)

• 31. 05.2011 – Odborný seminár na tému: „Čadčiansky model profesijného poradenstva.“ Miesto
konania: CPPPaP B. Bystrica. (Mgr. Lucia Kavická, Mgr. Katarína Pecková, Mgr. Anton Kalina)

• 10.03.2011 – Účasť na stretnutí a porade metodikov CPPPaP. Organizátor SVŠ Banská Bystrica.
Miesto konania ŠVS Banská Bystrica. (Mgr. Katarína Pecková)

• 08.06.2011 – Účasť na stretnutí a porade metodikov prevencie. Organizátor SVŠ Banská Bystrica.
Miesto konania ŠVS Banská Bystrica. (Mgr. Katarína Pecková)

Odborní zamestnanci oddelenia sa v školskom roku 2010/2011 zúčastňovali pravidelných
prípadových seminárov realizovaných CPPPaP, ktoré viedol Mgr. Stanislav Fila.

7. Účasť na stážach pre pracovníkov CPPPaP z kraja – Metodicko – supervízna činnosť

Odborní zamestnanci oddelenia sa podieľali na stážach a na poskytovaní odborných informácií
pre zamestnancov poradenských zariadení v Banskobystrickom kraji.

26.10.2010 – Stáž pracovníkov CPPPaP Zvolen – 3 odborní zamestnanci (Mgr. Lucia Kavická)
07.02. 2011 a 09.02.2011 – Stáž pracovníka CPPPaP Zvolen – 1 odborný zamestnanec (Mgr. Kavická)

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.

Spracoval: Mgr. Anton Kalina
vedúci oddelenia
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K. Vyhodnotenie cieľov
§ 2, ods.1, pís. n

Konštatujeme, že ciele vytýčené v Zameraní CPPPaP a Pláne úloh pre šk. rok 2010 – 2011 boli
splnené.

L. SWOT analýza
§2, ods.1, pís. o)

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2011

PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP

SILNÉ STRÁNKY

• profesionalita odborných zamestnancov
• poskytovanie metodického vedenia

a odborných stáží pre OZ BB kraja
• vysoká úroveň počítačového vybavenia +

internet
• sklad testov s bohatým výberom

psychodiagnostických nástrojov
• fungujúca organizačná štruktúra
• dobrá komunikácia medzi zamestnancami
• interná supervízia

SLABÉ STRÁNKY

• zastaraný technický stav budovy (sociálne
zariadenia, kanalizácia, nevyhovujúce
vstupné priestory, chýbajúca zvuková
izolácia)

• pre nízky počet zamestnancov nedostatočná
spolupráca s MŠ

• hospodársko-ekonomické činnosti
zabezpečované externe

• 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 priemernej
mzdy v NH

PRÍLEŽITOSTI

• 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

OHROZENIA

• neustále sa meniace legislatívne
podmienky

• financovanie
• komplikovaná legislatíva týkajúca sa procesu

začleňovania detí s ŠVVP
• frustrácia a strata motivácie v dôsledku

neuznania doterajších foriem vzdelávania
u odborných zamestnancov

• strata motivácie pre ďalšie vzdelávanie pre nízke
mzdové ohodnotenie
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