
 1 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica 
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„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 2011/2012“ 
 

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 1.9.2011 do 31.8.2012). 
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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  
b. PhDr. Bibiána Čížová, psychologička, vedúca oddelenia prevencie, metodického 

usmerňovania a poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné 
a vysoké školy 

c. PhDr. Daniela Schranzová, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom 
    a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy 
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1. Organizačná štruktúra CPPPaP šk.rok 2011/2012 
 

Riaditeľský úsek 
• riaditeľ 
• zástupca riaditeľa 
• ekonomicko – administratívna pracovníčka 
• mzdárka a personalistka 
• účtovníčka 
• informátor – vrátnica 
• údržbár, kurič, záhradník 
• upratovačky 
• informatik 

Oddelenie poradenstva v 
osobnostnom a vzdelávacom vývine 

pre predškolský vek a základné školy 
 

 
Na čele odborného útvaru  je vedúci(a) 

oddelenia 

Oddelenie prevencie, metodického 
usmerňovania a poradenstva v 
osobnostnom, vzdelávacom a 

kariérovom vývine pre stredné 
a vysoké školy. 

 

Na čele odborného útvaru  je vedúci(a) 
oddelenia 

 

• psychológovia 
• špeciálni pedagógovia 
• sociálni pedagógovia 
• sociálna pracovníčka  
 

• psychológovia 
• špeciálni pedagógovia 
• sociálni pedagógovia 
• sociálna pracovníčka  
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Zákon umožňuje zriadenie piatich oddelení, vzhľadom k počtu zamestnancov sú agendy 
kumulované. Od 1. septembra 2011 začala platiť nová organizačná štruktúra a z pôvodných troch 
oddelení zlúčením oddelenia pre stredné školy s oddelením prevencie a metodického usmerňovania 
vzniklo oddelenie s názvom: Oddelenie prevencie, metodického usmerňovania a poradenstva 
v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy.  Do aktivít týkajúcich sa 
metodického usmerňovania ostatných odborných zamestnancov v kraji ako aj usmerňovania ostatných 
zložiek výchovného poradenstva sú zapojení aj zamestnanci oddelenia pre materské a základné školy. 
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 z Internetu: boli počty detí 
v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom okrese k 15.09.2011 nasledovné:  
     
Prameň: http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli 
 
  1. Potenciálna klientela CPPPaP 
 

Typ školy: Počet žiakov Počet škôl 
Materské školy - všetky  2891 52 
Základné školy - všetky  7401 37 
Gymnáziá, št. súkr. cirk.  2799 6 
Stredné odborné školy – všetky  4645 9 
Konzervatóriá 205 1 
Spolu: 17941 105 

 
Vysoké školy 7935 7 

 
 
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. 
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  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 2011–2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2011–2012 
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3. Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2011–2012 
 

 
 

 
 
4. Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2011–2012 
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5. Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2011–2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Preventívno -výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2011–2012 
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7. Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2011–2012 
 

 

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

 
 
 

 
 

    
  
  

Odborní zamestnanci:   
 

• riaditeľ: 1 
• psychológ, školský psychológ: 11  
• špeciálny pedagóg: 2   
• sociálny pedagóg: 2     
 

Ostatní zamestnanci:  
 

• sociálna pracovníčka: 3 (od 1.10.2011: 2) 
• ekonom.-admin. prac.:  1  
• 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  
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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 sú zaradení vedúci odborní zamestnanci: 

• PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ 
• Mgr. Stanislav Fila, zástupca riaditeľa 
• PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia 
• PhDr. Bibiána Čížová, vedúca oddelenia 

 
Adaptačné vzdelávanie v školskom roku 2011/2012 absolvovali a úspešne ukončili: 

• Mgr. Marianna Múková, psychológ 
• Mgr. Martina Mesiarkinová, sociálny pedagóg 
• Mgr. Martina Jadroňová, sociálny pedagóg 

 
Riaditeľ CPPPaP absolvoval: 

• dňa 20.10.2011 odborné školenie k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
• dňa 03.11.2011 odborné školenie s názvom „Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov 

v školstve“ zamerané na novelu zákona 317/2009 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z. 
• dňa 27.03.2012 absolvoval overenie profesijných kompetencií v zmysle zákona č. 317/2009        

Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v programe „Program 
efektívnej drogovej prevencie v školách a v školských zariadeniach“ 

• dňa 28.03.2012 absolvoval overenie profesijných kompetencií v zmysle zákona č. 317/2009        
Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v programe „Poradenské 
zručnosti pre prácu s adolescentmi“ 

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

  
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, koordinátorov prevencie základných 
a stredných škôl v Banskobystrickom okrese a odborných zamestnancov CPPPaP 
v Banskobystrickom kraji. Odborná prezentácia CPPPaP. 
 
22.11.2011 – Pracovná porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných 
a stredných škôl, témy:  
 

• Internet a psychický vývin detí. PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva Smiková, PhD., 
Výskumkný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava 

 
• Dieťa, sexuálne zneužívanie a komerčný sex. PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva 

Smiková, PhD., Výskumkný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava 
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18.04.2011 – Metodicko – supervízne stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v 
Banskobystrickom kraji, témy:  
 

• Odborné podnety pre prácu psychológov v CPPPaP (Mgr. Stanislav Fila, CPPPaP B. Bystrica):  

1. Cattelov Children's Personality Questionnaire CPQ. T-79. 
Prameň: R.B.Porter-R.B.Cattell, Mgr. Miroslava Jediná, prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. 
© Psychodiagnostika a.s. Bratislava 1998, © Psychodiagnostika s.r.o. Brno 1998. T-79. 
Predstavenie program na vyhodnocovanie vo Visual Basicu v EXCEL 2007. 
Autor programu: Stanislav Fila, CPPPaP Banská Bystrica, apríl 2011 
 
2. Kudličkovej Osobnostný inventár KUD. T-20. 
Prameň: Osobnostný inventár Kudličková - úprava Miglierini - Vonkomer. 
Psychodiagnostika BA 1986. T-20 
program Visual Basic EXCEL 2003 – S. Fila október 2011 
Predstavenie program na vyhodnocovanie vo Visual Basicu v EXCEL 2007. 
Autor programu: Stanislav Fila, CPPPaP Banská Bystrica, apríl 2011 
 
3. Motivačný dotazník čítania pre žiakov. 
Prameň: © STUDIA PSYCHOLOGICA,51,2009,1 str. 33-34. Preklad: Mgr. M. Múková 
Orientačné normy pre žiakov tretieho ročníka ZŠ. S. Fila. 
 
4. Čítacia rozcvička – návod k pomôcke. 
 
5. Psychodiagnostická čítanka IV – aktualizácia 2011. Doplnené o príspevok: J. C. Colemana: Štúdium vývinu 
adolescentov pomocou testu nedokončených viet. Z časopisu: The British Journal of Educational Psychology, 
1970, roč. 40, č. 1 preložila Mgr. Marianna Múková. 
6. Zmena problémového správania detí. Preklad z angličtiny. Prameň: R. Vance Hall, Saul Axelrod, Lucille 
Tyler, Ellen Grief, Fowler C. Jones, and Roberta Robertson: Zmena problémového správania v domácom 
prostredí s rodičom ako pozorovateľom a experimentátorom. Journal of Applied Behavior Analysis, 1972, 5, 53-
64. Informácia o preklade – štyri kazuistiky. 
 
7. K problému identifikácie nadaných žiakov 9. ročníka ZŠ. Niektoré praktické materiály: 
  - Dočkalov test verbálnej tvorivosti – Tvorba viet + orientačné normy 
  - Prevod T-skóre v Urbanovom teste tvorivosti na skóre z parametrami AM = 100; SD = 15. 
  - Kruteckého príklad – matematika 
  - Normy IST – banskobystrické pre IX ročník ZŠ. 
 

• Analýza výkonov za šk. rok 2010/2011 – PaedDr. Daniela Kmeťová, KŠÚ Bnaská Bystrica  

• Program EvuPP – pravidlá pre správne zadávania dát – Mgr. Stanislav Fila, CPPPaP B. Bystrica 

 
24.04.2012 – Pracovná porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných 
a stredných škôl, témy:  

• Aktuálne informácie z oblasti zhubných kultov a siekt - problém  infiltrácie sporných 
spoločenstiev do školského systému. Mgr. Ivana Škodová, OZ Integra, Centrum prevencie 
v oblasti siekt Banská Bystrica 

• Program rozvoja matematických schopností rómskych žiakov 4. ročníka ZŠ. Mgr. Ing. Eva 
Nábělková, PhD., Katedra psychológie, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica 

 
30.05.2012 – Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji, téma:  

• Evidovanie činností odbornými pracovníkmi podľa Metodickej príru čky pre program 
EVUPP. 
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2.) Exkurzie, stáže  pre odborných zamestnancov škôl a  CPPPaP v kraji, študentov škôl a 
pedagógov: 
 
6.6.2012  Exkurzia pre študentov UMB - katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky. 
    Obsah: 
    Prehliadka zariadenia 
    Prezentovanie www stránky CPPPaP Banská Bystrica 
    Právny rámec pôsobenia CPPPaP Banská Bystrica 
    Technológia práce psychológa CPPPaP Banská Bystrica 
    Praktické ukážky diagnostického postupu: Lateralita, Organicita - Tapping 
   Čítací test - Štúr 
 
21.6.2012 Exkurzia pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie z kraja. 
    Obsah: 
    Ukážka vyšetrovní a terapeutických miestností 
    Oboznámenie s užitočnými materiálmi na www stránke CPPPaP Banská Bystrica 
    Schéma zákonného rámca poradenských zariadení CPPPaP a CŠPP 
    Filozofia diagnostického a terapeutického procesu v CPPPaP Banská Bystrica 
    Praktické ukážky z diagnostického procesu: ľavoruké dieťa - vyšetrenie, metodika písania, 
    dieťa s ADHD - kvalitatívne znaky v písme a kresbe,  

kvalitatívne znaky v čítaní u dyslektikov 
 
  
3.) Odborné činnosti v rámci metodického usmerňovania odborných zamestnancov  CPPPaP kraja: 
 
Pre skvalitnenie diagnostického procesu poradní v našom kraji Mgr. Stanislav Fila, psychológ 
vypracoval tieto programy na vyhodnocovanie testov: 
 

  1. Cattelov Children's Personality Questionnaire CPQ. T-79. 
  Prameň: R.B.Porter-R.B.Cattell, Mgr. Miroslava Jediná, prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. 
  © Psychodiagnostika a.s. Bratislava 1998, © Psychodiagnostika s.r.o. Brno 1998. T-79. 
  Autor programu: Stanislav Fila, CPPPaP Banská Bystrica, apríl 2011 
 
  2. Kudličkovej Osobnostný inventár KUD. T-20. 
  Prameň: Osobnostný inventár Kudličková - úprava Miglierini - Vonkomer. 
  Psychodiagnostika BA 1986. T-20 
  program Visual Basic EXCEL 2003 - Fila október 2011 
  Autor programu: Stanislav Fila, CPPPaP Banská Bystrica, apríl 2011 
 
  3. IST Amthauer - normy. Banskobystrické pre IX ročník ZŠ. 
 
  4. SSQ - Students Styles Questionnaire. Oakland, Glutting, and Horton, 1996. 
  Slovenská verzia © 2008 Furman, Fila a Baumgartner 2008. Prevod podľa amerických noriem. 

Pripravené podklady pre banskobystrické normy. 
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F. 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 26.3.2012 80 
Španielske gymnázium – Mládežnícka + dodat. Banská Bystrica 28.3.2012 50 
Bilingválne gymnázium  – evanjelické + dodat. Banská Bystrica 27.3.2012 80 
Konzervatórium Banská Bystrica 29.3.2012 80 
Športové gymnázium – kvinta Banská Bystrica 29.3.2012 96 
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa  Banská Bystrica 10.5.2012 34 
Spolu:   420 

 
  2.) Tabuľka trendov počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za 16 rokov 
 
  Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích pohovorov za posledných 16 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 
16 2011/2012 420 

 
Okrem toho sme dňa 21.6.2012 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 = 14 
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G. 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 oprave 
havarijného stavu niektorých časti budovy. Podarilo sa nám vymeniť zvyšné 4 ks pôvodných okien na 
prízemí pri hlavnom vchode a na prvom poschodí okná na terase. Následne sa vymenili aj pôvodné 
dvere vedúce z chodby na terasu za plastové a poškodené pôvodné drevené dvere bočného vchodu do 
budovy za moderné bezpečnostné dvere. V júni 2012 sa realizovala oprava poškodenej vonkajšej 
kanalizácie z dôvodu opakovaného vytopenia prízemia.  
 
  2. Počítače – Hardware, Software 
   Dňa 14.9.2011 bol zakúpený software operačný systém Windows 7 Home Premium a 13.12.2011 
program ASPI moderný a komplexný systém pre prácu s právnymi normami.  
 
  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 31.8.2012 6164 titulov. V školskom roku 2011–2012 
bolo zakúpených 6 kníh. Okrem toho je v knižnici 1805 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 24 
materiálov evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 7969 titulov. 
 
  5. Testy 
  Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je 
evidovaných ku dňu 31.8.2012 celkom 1356 skladových položiek – čo predstavuje 279 testov.  
  V školskom roku 2011 – 2012 nepribudla žiadna nová položka. 
    
  6. Časopisy 
  Poradňa odoberá tieto odborné časopisy: 
 
 Názov 
 1. Psychologie dnes 11. Prevencia   
  2. Psychológia a patopsychológia dieťaťa  12. Empatia   
  3. Studia psychologica  13. Mládež a spoločnosť    
 4. Česká a slovenská psychiatria 14. Efeta 
 5. Rodina a škola 
 6. Rozmer  
 7. Pedagogické rozhľady 
 8. Špeciálna pedagogika 
 9. Adiktologie 
 10. Alkoholizmus a drogové závislosti 
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 H. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP.  
  § 2, ods.1, pís. m 
 

Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2011 (v €) a rozpočte pre rok 2012 (v €): 
 

Rozpočet 2011  Stav k 31.12.2011  Rozpočet 2012  Stav k 1.1.2012 
   

Celková suma 
 

291 192 € 
  

Celková suma 
 

263 041 € 

 
Mzdy (610): 

 
178 857 € 

  
Mzdy (610): 

 
157 657 € 

 
  Odvody (620): 
 

62 511 € 
  

Odvody (620): 
 

55 101 € 

 
Ostatné výdavky: 

(630) 
49 824 € 

  
Ostatné 

výdavky: 
(630) 

50 283 € 

 
  
 
I. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, profesijnom a vzdelávacom vývine 
pre materské a základné školy v období od 1.9.2011 do 31.8.2012 
 

 
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 2011/2012, ktoré vydalo 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. CPPPaP spracovalo tieto pokyny do materiálu  „Zameranie 
činnosti  CPPPaP na školský rok 2011/2012“. 
 

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 
PhDr. Senko Pavol  psychológ  1 
Mgr. Vencelová Zuzana  psychologička  1 
PhDr. Žilinčíková Daniela  psychologička  1 

Zamestnanec podľa zákona 553/2003 Z. z.    
Mgr. Vajsová Kristína  sociálna  pracovníčka   1 
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2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia  
 

Odborný a profesionálny rast odborných zamestnancov sa riadi zákonom 317/2009 Z. z. 
V školskom roku 2011/2012 pokračovala vedúca oddelenia vo funkčnom vzdelávaní „Riadenie školy 
a školského zariadenia“ a absolvovala 5 vzdelávacích seminárov. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania niektorí odborní zamestnanci oddelenia absolvovali 
aktualizačné vzdelávanie  a formou overenia profesijných zručností získali osvedčenia v nasledovných 
vzdelávacích programoch: 

 
•     Základná obsluha počítača a Textový editor Word pre začiatočníkov (Mgr. 

Ondrušková Elena, Mgr. Vencelová Zuzana, PhDr. Schranzová Daniela, PhDr. 
Žilinčíková Daniela) 

•    Tvorba prezentácií v PowerPointe 2003 (PhDr. Žilinčíková Daniela) 
•    Program efektívnej drogovej prevencie v školách a školských zariadeniach                

(PhDr. Daniela Žilinčíková)  
 

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: 
 

• 18.10.2011 Medzinárodná vedecká konferencia katedry psychológie PF UMB, aktuálne 
otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva. (PhDr. Sabolová Gabriela, PhD.) 

• 26.10. 2012  Interné konzílium k metodike zabezpečenia kariérneho poradenstva  pre žiakov  
9. ročníka ZŠ (všetci odborní zamestnanci) 

• 10.11.2011 Výsledky vedy a výskumu ÚMB, Banská Bystrica, (PhDr. Daniela Schranzová) 
• 21.11.- 23.11.2012 Prevencia rizikového správania - pracovné stretnutie, Donovaly ÚZ MV 

(PhDr. Daniela Žilinčíková)  
• 25.11.2012 CO cvičenie celého pracoviska 
• 22.3. 2012 Súčasná pedopsychiatria na Slovensku, konferencia pod záštitou riaditeľa DFNsP.  

SÚZA MZV SR (PhDr. Schranzová, Mgr. Ondrušková) 
• 13.4. 2012 Interné konzílium o priebehu a záveroch diagnostiky nadaných pre potreby 

zaškolenia do špeciálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných 
(všetci odborní zamestnanci) 

• 19.4.2012 Odborná konferencia „Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 
a súčasný trh práce“, Internátna SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Kremnica (Mgr. 
Ondrušková) 

� Aspergerov syndróm - aktuálne diagnostické a terapeutické možnosti,  LENORIS, n.o. Trnava 
(PhDr. Žilinčíková Daniela) 

• 15.5.2012 Minikonferencia zameraná na prevenciu náboženského extrémizmu a iných 
podobných nežiaducich prejavov, Paneurópska univerzita, Bratislava (PhDr. Daniela 
Schranzová) 

• 30.5.2012 Pracovno-metodické stretnutie zástupcov CPPPaP  „Evidovanie činností odbornými 
pracovníkmi podľa Metodickej príručky EVUPP“ (PhDr. Daniela Žilinčíková) 

• 19.6. – 20.6. 2012 Konferencia „Poradenstvo a psychoterapia detí a mládeže, Bratislava          
(PhDr. Pavol Senko) 

• 25.6.2012  Kurz Zděnka Altmana: Luscherov test farieb (PhDr. Pavol Senko) 
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• 25.6.2012 VÚDPaP Bratislava Stretnutie expertného tímu pre kariérové poradenstvo, 
„Profesionálne rozhodovanie žiakov ZŠ“ (Mgr. Vencelová Zuzana) 

• 28.6.2012 CO Cvičenie celého pracoviska 
• 22.9.2012, 2.12. 2011 a 4.5. 2012 Supervízne stretnutia podľa § 55 zákona č. 317/2009 

zamerané na  predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. 
(všetci odborní zamestnanci) 

 
Samoštúdium: V čase letných prázdnin zamestnanci oddelenia rozpracovali vybrané témy, ktoré 

slúžia na ďalšie vnútorné použitie odborným zamestnancom CPPPaP: 
 

• Mgr. Ondrušková: Tabuľky  pre nápravu dysortografických chýb – preklad a úprava českej 
verzie. 

• PhDr. Sabolová: Modifikácia „Dotazníka pre rodičov 2011“ na základe skúseností s jeho 
používaním. 

• PhDr. Senko: Vypracovanie charakteristík jednotlivých temperamentov a typov osobností ako 
pomôcky pri interpretácii výsledkov dotazníka SSQ. 

• PhDr. Schranzová: Letáčik/brožúrka pre rodičov potenciálne nadaných detí. 
• Mgr. Vencelová: Zvládnutie stresujúcich situácií a adjustácia nadaných detí. (metodický 

materiál pre rodičov) 
• PhDr. Žilinčíková: „Aktívne rodičovstvo“ – M. Popkin - spracovanie prehľadu  preštudovanej 

publikácie. 
 

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. 
 
Údaje o potenciálnej  klientele – počet detí a žiakov 
 

Škola, školské zariadenie Počet detí/žiakov v 
školskom roku 

2010/2011 
štátne 6729 
cirkevné 323 
súkromné 349 

 
 

Základné školy 
SPOLU 7401 
štátne 2891 
súkromné 33 
cirkevné 23 

 
 

Materské školy 
spolu 2891 

Spolu za MŠ a ZŠ  10348 
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Údaje o reálnej  klientele – počet klientov 
 
Klienti pod ľa druhu školy, zariadenia  
Materské školy 271 
Základné školy I. stupeň 250 
Základné školy II. stupeň 1116 
Spolu  1637 
 
Údaje zahŕňajú všetkých individuálne aj skupinovo vyšetrených klientov tejto vekovej kategórie, čo 
predstavuje 15,8 % potenciálnej klientely. Oproti školskému roku 2010/2011 to predstavuje nárast  
o 3,25 %. Tento nárast sme zaznamenali v dôsledku zavedenia kariérneho poradenstva pre žiakov 
končiacich ZŠ (ôsmy a deviaty ročník).  
Kvantitatívne údaje o činnosti oddelenia  
 
1. Evidovaní klienti                           

Klienti Diagnostika 

Spolu Individuálne Skupinovo 

1355 485 870 
 
Komentár k tabuľke: 
 
Individuálna diagnostika: 
 

Primárnou činnosťou je individuálna práca s klientom a jeho zákonným zástupcom –   
diagnostika, poradenstvo, reedukácia, psychokorekcia, terapia. Opakovaných individuálnych 
diagnostických kontaktov bolo 391. 
 
Skupinová diagnostika zahŕňa: 
 

a) Vyšetrenie školskej spôsobilosti: 264 klientov 
b) Prijímacie skúšky na stredné školy: 207 klientov (Konzervatórium, Gymnázium  M. Kováča, 

Športové gymnázium, Gymnázium J.G. Tajovského, Evanjelické gymnázium).  
c) Vyšetrenie spôsobilosti vzdelávať sa na ZŠ SSV (ZŠ - „jazyková“)..... 30 klientov 
d) Kariérne poradenstvo: 369 klientov 

4. Metodicko – odborná činnosť 
 

Metodicko-konzultačná činnosť: 
 

Odborní zamestnanci oddelenia uskutočnili v školskom roku 2011/2012 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/ 
378 individuálnych konzultácií 
606 telefonických konzultácií 
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 Skupinové činnosti: /Besedy, prednášky/ 
• Téma „Detský vzdor“ pre OZ Familka (september 2011) 
 
• Pre žiakov piateho ročníka základnej školy bola poskytnutá prednáška na tému: „Adaptácia na 

podmienky vzdelávania na II. stupni ZŠ“, spolu pre 50 žiakov v troch skupinách. Išlo o ZŠ 
Tatranskú a ZŠ Podlavice (november 2011) 

 
• Téma „ŠVVP pri ŠPU a integrácia“ bola poskytnutá na ZŠ Bakossovej na pedagogickej rade 

školy (november 2011) 
 
• Odborní zamestnanci uskutočnili 6 vyžiadaných prednášok na tému „Školská spôsobilosť“ spolu 

pre 125 rodičov. Išlo o tieto materské školy - Cesta k nemocnici, Ul. 29.augusta, Na starej 
tehelni,  Šalgotarjánska, Starohorská, Radvanská 28. (január 2012) 

 
• Analýza prieskumu sociálnych vzťahov – beseda pre žiakov ZŠ Moskovská na tému šikanovanie. 

(december 2011) 
 
Činnosti pre pedagógov: 
 

• Pracovné stretnutie k problematike identifikácie nadania v podmienkach materských škôl dňa 
25.10.2011, 23 zástupkýň MŠ v mesta Banská Bystrica, PhDr. Daniela Schranzová 

 
• „Príspevok k zvýšeniu pripravenosti učiteliek materských škôl k identifikácii  intelektovo 

nadaných detí v podmienkach MŠ” PhDr. Daniela Schranzová 
 
• Porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ dňa 22.11.2012. 

Téma: „ Internet s psychický vývin detí“ PhDr. Alena Kopányiová, VÚDPaP, Bratislava 
 
• Porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ dňa 24.4.2012 

Téma: „Aktuálne informácie z oblasti zhubných kultov a siekt - problém infiltrácie sporných 
spoločenstiev  do školského systému“ Mgr. Ivana Škodová, OZ Integra, Centrum prevencie 
v oblasti siekt 
Téma: „Program rozvoja matematických schopností rómskych žiakov 4. ročníka ZŠ“ Mgr. Eva 
Nábělková, PhD., Katedra psychológie, PF UMB, Banská Bystrica 

 

5. Preventívne programy 
V rámci oddelenia sa uskutočnili tieto krátkodobé preventívne programy: 

 
• „Prevencia šikanovania“ – ZŠ Moskovská 7. C.  16 žiakov 

Október 2011 až marec 2012   
Stretnutia – raz mesačne 1 vyučovacia hodina + konzultácie s pedagógmi 
Program bol zameraný na riešenie vzťahov medzi žiakmi.  

 
• „Adaptácia na podmienky vzdelávania na II. Stupni ZŠ“ 

ZŠ Tatranská, 5.A    
skupinové aktivity 15.11.2011 (13 žiakov) + konzultácie s pedagógmi 
2 x 2 hod 
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• „Adaptácia na podmienky vzdelávania na II. Stupni ZŠ“ 

ZŠ Tatranská, 5.B.    
skupinové aktivity 15.11.2011 (15 žiakov) + konzultácie s pedagógmi 
2 x 2 hod 

 
• „Adaptácia na podmienky vzdelávania na II. Stupni ZŠ“ 

ZŠ Gaštanová 5.B.    
skupinové aktivity 15.11.2011 (22 žiakov) + konzultácie s pedagógmi 
2 x 2 hod 
 

• „Klub Kamarát“ 
od 14.3.2012 do 16.5.2012 
1 x týždenne + konzultácie s rodičmi 
5 žiakov II. stupňa ZŠ 

 

6. Činnosť špeciálneho pedagóga 
 

Špeciálny pedagóg oddelenia vykonal špeciálno-pedagogickú diagnostiku u 89 klientov, 
u ktorých to psychologické vyšetrenie preukázalo ako opodstatnené. Opakované diagnostické kontakty 
boli uskutočnené u 56 klientov. Individuálna pokračujúca starostlivosť v rôznom rozsahu /reedukácia, 
korekcia/  bola poskytnutá 35 klientom, ktorým bolo venovaných spolu 52  stretnutí. Špeciálny 
pedagóg uskutočnil 182 osobných odborno – metodických konzultácií a 261 telefonických odborno-
metodických konzultácií. 

 

7. Činnosť sociálnej pracovníčky 
  

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

 

8. Iné činnosti 
 
Zabezpečenie exkurzie - krátkodobých stáží pre študentov UMB študijného odboru predškolská 
pedagogika, počet 48. 
 
 
Spracovala: PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia 
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J.  Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine 
pre stredné školy v období od 01.09.2011 do 31.08.2012 
 
   Odborná činnosť Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine 
pre stredné školy sa v školskom roku 2011/2012 odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov na 
školský rok 2011/2012, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 
 
  Na základe tohto dokumentu sme vypracovali plán činností pre CPPPaP a jej oddelenia na 
školský rok 2011/2012, 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. 
 
  Oddelenie 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  
 
Odborní zamestnanci kategória  úväzok 
PhDr. Bibiána Čížová psychologička vedúca oddelenia 1 
Mgr. Anton Kalina  školský psychológ  1 
Mgr. Marianna Múková psychologička  1 
Mgr. Monika Súlovcová šk. psychologička od 27.3.2012 na MD 1 
Mgr. Lucia Kavická  psychologička do 30.6.2012 0,1 

Mgr. Slavomíra Sunegová  špeciálny pedagóg od 1.2.2012 na MD 1 

Mgr. Martina Mesiarkinová sociálny pedagóg  1 

Mgr. Martina Jadroňová   sociálny pedagóg  1 

Mgr. Adriana Záskalanová psychologička t.č. na RD 0 

Mgr. Dominika Hajkovská psychologička t.č. na RD 0 

Zamestnanec podľa zákona 553/2003 Z. z.    

Mgr. Martina Slabeciusová  sociálna  pracovníčka   1 
   
 

Odborní zamestnanci 
k 31.8.2011 

Počet 

psychológovia  3 
špeciálny pedagóg 0 
sociálny pedagóg 2 

sociálna pracovníčka 1 
SPOLU 6 
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b) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov  
 
  Podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je zamestnávateľ povinný umožniť 
kontinuálne vzdelávanie všetkým odborným zamestnancom. 
 
  Odborní zamestnanci oddelenia sa zúčastnili nasledovných vzdelávaní:  

• 02.04.2012 –  ukončené aktualizačné vzdelávanie s názvom: Základná obsluha počítača   
    –  ukončené aktualizačné vzdelávanie s názvom: Textový editor Word pre   
        začiatočníkov, ŠVS v Banská Bystrica (PhDr. Čížová) 

 
• Funkčné vzdelávanie (PhDr. Čížová): 
- 07.10.2011 Funkčné vzdelávanie, uskutočnené v MPC v Banskej Bystrici  
- 15.11.2011 – 16.11.2011 Funkčné vzdelávanie, uskutočnené v Brusne 
- 09.02.2012 – 10.02.2012 Funkčné vzdelávanie, uskutočnené v CPPPaP v Banskej Bystrici 
- 19.03.2012 – 20.03.2012 Funkčné vzdelávanie, uskutočnené v MPC v Banskej Bystrici 
- 12.06.2012 – 13.06.2012 Funkčné vzdelávanie, uskutočnené v SOŠ elekt. v Banskej Bystrici 

 
• 10. – 14.10.2011 Sociálno – psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogovej 

závislosti – Prašník (Mgr. Múková a Mgr. Mesiarkinová) 
• 07.–11.11.2011 Sociálno – psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogovej 

závislosti – Prašník (Mgr. Múková a Mgr. Mesiarkinová) 
• 08. – 12.02.2011 Sociálno – psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogovej 

závislosti  Prašník (Mgr. Múková a Mgr. Mesiarkinová) 
• 16. – 18.12.2011 Výcvik v arteterapii a artefiletike v Prahe (Mgr. Mesiarkinová) 

 
2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika - terapia 
 
a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia 
 
  Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2011/2012: 
 

Individuálni klienti počet 
Spolu: 221 

 
b.) Evidovaní klienti – skupinové  vyšetrenia + individuálne konzultácie Profesijná orientácia 
    Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, septima, 4. ročník – 44 
    Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica, 3.a 4. ročníky – 103 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročník, 7. ročník - 88 
    Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročníky, septima – 58 
    Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 3. ročník, 7. ročník – 43 
    OA Banská Bystrica, 3. a 4. ročníky – 60 
    SŠ zdravotnícka Banská Bystrica, 4. ročníky - 48 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník – 35 
    SPŠ stavebná Banská Bystrica, 3. ročník – 46 
    SŠ (dievčenská, obchodná, elektrotechnická) B. Bystrica, 3. a 4. ročník – 68 
    SOŠ Kremnička, Banská Bystrica, 4. ročník - 24 
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    SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník - 18 
    SOŠ (pôšt a telekomunikácii) Banská Bystrica, 4. ročník – 27 
    ZŠ Sitnianska Banská Bystrica, 9. ročník - 19 
    ZŠ Okružná Banská Bystrica, 9. ročník - 12 
    ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica, 8. a 9. ročník - 55 
    ZŠ Radvanská Banská Bystrica, 9. ročník – 22 
    ZŠ Pieninská Banská Bystrica, 8. ročník – 36 
 

Profesijná orientácia Počet klientov  
Spolu: 806 

 
c.) Evidovaní klienti – skupinové  vyšetrenia Prijímacie skúšky 
 
  Odborní zamestnanci nášho oddelenia sa podieľali na psychologickom vyšetrení žiakov v rámci 
prijímacích skúšok v nasledovných školách: 
 
    Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica – 33 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 36 
    Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 25  
    Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – 17 
    Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 28 
    Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 33  
 

Prijímacie skúšky Počet študentov 
Spolu: 172 

 
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: 
 
 
 
 

3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia 
 
a.) Besedy a workshopy 
 
  Ako sa efektívne učiť: 
    SŠ Školská 7, Banská Bystrica, 1. ročníky 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročníky 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník 
    OA Banská Bystrica, 1. ročníky 
    SŠ Školská 7 Banská Bystrica, 1. ročník 
    SPŠ + SOŠ stavebná Kremnička, 1. ročník 
   

Individuálne vedenie a reedukácie počet klientov počet sedení 
Spolu: 49 169 
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Práca psychológa v škole: 
    Evanjelické gymnáziu Banská Bystrica, 1. ročníky 
  Vzťah učiteľ-žiak, vzájomná  tolerancia: 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. ročník 
    Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, sexta 
    SŠ Školská 7 Banská Bystrica, 1. ročník 
  Adaptácia na strednú školu: 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník 
    OA Banská Bystrica, 1. ročníky 
    SPŠ + SOŠ stavebná Kremnička, 1. ročník 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník 
  Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia: 
    Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 5. ročník, 7. ročník 
    Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník, 7. ročník 
    Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 3., 6. ročník 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník 
    SŠ (dievčenská, elektrotechnická) Banská Bystrica, 4. ročník 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník 
    SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník 
    SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník 
  Psychologické aspekty prípravy na maturitnú skúšku: 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník 
    SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník 
    SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, 4. ročník 
  Partnerské vzťahy: 
    GAS Banská Bystrica, 3. ročníky 
    SOŠ Tajovského 30 Banská Bystrica, 3. ročník 
  Prevencia AIDS a STD: 
    SPŠ + SOŠ stavebná Kremnička, 1. ročník 
    SPŠ J. Murgaša banská Bystrica 
  Prevencia alkoholizmu a diskotékové drogy: 
    DM Internátna ul. Banská Bystrica 
    DM Havranská ul. Banská Bystrica 
    Gymnázium Brezno, 3. ročník 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník 
    GAS Banská Bystrica, 1. ročník 
    SZŠ Banská Bystrica, 1. ročník 
    ZŠ Okružná Banská Bystrica, 6, 7. ročník 
  Internetové závislosti: 
    ZŠ a SŠ pri Roosveltovej nemocnici 
  Alkohol a tabak: 
    SOŠ Slovenská Ľupča, 1. a 2. ročník 
  Prevencia fajčenia: 
    ZŠ Pieninská Banská Bystrica, 6. ročníky 
    ZŠ Okružná Banská Bystrica, 3. ročník 
    SZŠ Banská Bystrica, 1. ročník 
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Prevencia pohlavne  prenosných chorôb: 
    SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 3. ročník 
    SOŠ a SPŠ stavebná Kremnička, 2. ročník 
    SOŠ Tajovského 30, Banská Bystrica, 3. ročník 
  Tolerancia voči iným menšinám: 
    SOŠ Školská, Banská Bystrica, 1. ročníky 
  Poruchy príjmu potravy: 
    Konzervatórium Banská Bystrica, 1. ročník 
  Motivácia ku zdraviu 
    DM Internátna ul. Banská Bystrica 
  Obchodovanie s ľuďmi: 
    SOŠ farmaceutická Slovenská Ľupča, 2. a 3. ročník 
    OA Tajovského Banská Bystrica, 3. ročník 
    GAS Banská Bystrica, 3 ročník 
    SOŠ Tajovského 30 Banská Bystrica, 3. ročník 
    DM Internátna ul. Banská Bystrica, dievčatá 
    ZŠ Moskovská ul. Banská Bystrica, 9. ročník 
  Agresívne správanie v škole: 
     ZŠ Spojová Banská Bystrica, pre pedagogický zbor 
  Verbálna a neverbálna komunikácia: 
    Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník 
  Stres v učiteľskej profesii: 
    GAS Banská Bystrica, pedagogický zbor 
    OU V. Gaňu Banská Bystrica, pedagogický zbor 
 

Besedy počet besied počet žiakov 
Spolu: 298 4783 

 
b) Práca so skupinami: 
   

Peer skupina – študenti z GAS, GJGT, GMK, SPŠ J. Murgaša, SZŠ v Banskej Bystrici 
  (v rámci slovensko-talianskeho projektu pre prevenciu závislostí formou Peer to Peer)  
  Tolerancia, zlepšenie vzťahov v triede – Športové gymnázium Banská Bystrica 

Tolerancia, zlepšenie vzťahov v triede – SOŠ stavebná Kremnička 
  Klíma triedy – SŠ (obchodná), Zvolenská cesta, Banská Bystrica. 
  Zlepšenie vzťahov v triede – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 
  Facebook – sociálne siete – SZŠ Banská Bystrica 
  Obchodovanie s ľuďmi – SZŠ Banská Bystrica 
 
4. Osvetová a informačná činnosť 
 
  Interné semináre odborných zamestnancov CPPPaP Banská Bystrica: 
  22.09.2011 – Problémové situácie pri práci s klientom 
  25.10.2011 – Identifikácia intelektovo nadaných detí v MŠ  
  26.10.2011 – Konzílium k profesijnej orientácií žiakov ZŠ 
  22.11.2011 – Porada pre VP a KP, témy: „Dieťa v internetovom prostredí“a“Nie si na predaj“ 
  02.12.2011 – Supervízne stretnutie 
  13.02.2012 – Stretnutie asociácie školských psychológov 
  13.04.2012 – Konzília k intelektovo nadaným deťom 
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  18.04.2012 – Porada riaditeľov a zamestnancov CPPPaP v Banskobystrickom kraji 
  24.04.2012 – Porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ 
  04.05.2012 – Preventívne poradenstvo pre odborných zamestnancov CPPPaP 
   

Odborní zamestnanci oddelenia sa venovali študentom vysokých škôl v rámci praxe a exkurzie 
na našom pracovisku. 
 
  06.03.2012 - Exkurzia študentov z PdF UMB Banská Bystrica, odbor psychológia 
 

Školenia pre všetkých zamestnancov: 
  25.11.2011 – Školenie CO 
  14.05.2012 – BOZP 
 
5. Účasť na odborných podujatiach 
 
  20.10.2011 - Stretnutie metodikov CPPPaP – ŠVS Banská Bystrica 
  15.11.2011 - Stretnutie metodikov CPPPaP – ŠVS Banská Bystrica 
  13.03.2012 - Stretnutie metodikov CPPPaP – ŠVS Banská Bystrica 
  20.03.2012 – Prevencia drogových závislostí – PF UMB Banská Bystrica 
  21.03.2012 – Duševné poruchy detí – Zvolen 
  17.04.2012 – Konferencia „Zo školy bez tašky“ – Banská Bystrica 
  15.-16.05.2012 – Konferencia – Činnosti ohrozujúce deti a mládež v školskom prostredí – Bratislava 
  18. – 20.5.2012 – Workshop – skupinová dynamika, Coachingplus - Bratislava 
  06.06.2012 – Stretnutie metodikov CPPPaP – ŠVS Banská Bystrica 
 
6. Činnosť špeciálnej pedagogičky 
 

 Špeciálna pedagogička oddelenia realizovala špeciálno-pedagogickú diagnostiku u klientov, 
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené. Väčšinu z vyšetrených klientov 
mala v individuálnom pokračujúcom vedení, s ktorými uskutočňovala reedukáciu a korekciu porúch 
učenia. Od 1.2.2012 nastúpila na materskú dovolenku. 
 
7. 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 štatistického programu EvuPP, archivácia klientov, administratívne 
práce, korešpondencia, skartácia spisov. 
 
  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.  
  Stanovené úlohy a ciele na školský rok 2011/2012 sme splnili.  
 
 
                Spracovala:    PhDr.Bibiána Čížová, psychologička 
                        vedúca oddelenia  
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K. Vyhodnotenie cieľov 
§ 2, ods.1, pís. n 
 
   Na základe vyššie uvedených údajov a informácií konštatujeme, že Plán činnosti a úloh CPPPaP 
a stanovené ciele pre školský rok 2011/2012 boli splnené. 
 
L. SWOT analýza 
      §2, ods.1, pís. o) 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 12.10.2012 
 
 
                        PhDr. Ľubomír Tichý 
                         riaditeľ CPPPaP 

SILNÉ STRÁNKY 
 
• profesionalita odborných zamestnancov 
• pokračujúce sa odborné vzdelávanie 

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 
• dlhodobá existencia zariadenia 
• poskytovanie kvalitnej diagnostiky a 

poradenstva 

SLABÉ STRÁNKY 
 
• zastaraný technický stav budovy (sociálne 

zariadenia, kanalizácia, nevyhovujúce 
vstupné priestory, chýbajúca zvuková 
izolácia) 

• 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 

• mzdy zamestnancov pod úrovňou priemernej 
mzdy v NH 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 
• ďalší odborný a osobnostný rast 

odborných zamestnancov v rámci 
kontinuálneho vzdelávania 

• personálne posilniť metodickú činnosť 
zariadenia  

• pokračovať v zvyšovaní estetickej úrovne 
zariadenia podľa finančných možností 

• zapojenie sa do projektov  
  
 

OHROZENIA 
 
• neustále sa meniace legislatívne podmienky 

• financovanie  
• komplikovaná legislatíva týkajúca sa  procesu 

začleňovania detí s ŠVVP  
• strata motivácie pre ďalšie vzdelávanie pre nízke 

mzdové ohodnotenie 

• fluktuácia zamestnancov v dôsledku nízkej 
mzdy  


