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A. Základné identifikačné údaje. § 2, ods.1, pís. a)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Názov: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka ul. č. 34; 974 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/4134751 – 2 ústredňa
Inernetová adresa: web URL: http://cpppap.svsbb.sk; e-mail: cpppapbb@svsbb.sk,
Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
Riaditeľ CPPPaP: PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg
Ďalší vedúci odborní zamestnanci: (Viď. Organizačnú štruktúra CPPPaP)
a. Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička, zástupca riaditeľa CPPPaP, vedúca oddelenia
poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
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 2013/2014

RIADITEĽ
a riaditeľský úsek
(ekonomicko – administratívna pracovníčka, mzdárka a
personalistka, účtovníčka, informátor – vrátnica, údržbár,
kurič, záhradník, upratovačky, informatik)

Oddelenie poradenstva
v osobnostnom, vzdelávacom
a kariérovom vývine pre
predškolský vek a základné
školy

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

Oddelenie poradenstva
sociálneho vývinu a
prevencie

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)
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V školskom roku 2013/2014 sa organizačná štruktúra oproti minulému školskému roku nemenila,
čo znamená že CPPPaP je členené na tri oddelenia a riaditeľský úsek. Do aktivít týkajúcich sa
metodického usmerňovania ostatných odborných zamestnancov v kraji ako aj usmerňovania ostatných
zložiek výchovného poradenstva sú zapojení odborní zamestnanci všetkých troch 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.
Okruh pôsobnosti Centra tvoria 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.). Sporadicky
poskytujeme podľa záujmu služby aj študentom vysokých škôl.
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 boli počty detí
v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom okrese k 15.09.2013 nasledovné:
Prameň: http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli
1. Potenciálna klientela CPPPaP
Typ školy:
Materské školy - všetky
Základné školy - všetky
Gymnáziá, št. súkr. cirk.
Stredné odborné školy – všetky
Konzervatóriá
Spolu:

Počet žiakov
3180
7344
2511
4198
195
17428

Počet škôl
55
35
6
9
1
106

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://www.cpppap.svsbb.sk. Zároveň na začiatku školského roku dostala každá škola oznámenie o tom,
ktorý psychológ je pre danú školu pridelený.

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:
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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 2013–2014

2. Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2013–2014
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3. Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2013–2014

4. Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2013–2014
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5. Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2013–2014

6. Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2013–2014
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7. Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2013–2014

D. Počet zamestnancov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. g)

Ostatní zamestnanci:
• sociálna pracovníčka: 2
• ekonom.-admin. prac.: 1
• informatik: 1 (úväzok: 0,15)
• účtovníčka: 1 (úväzok: 0,25)
• mzdárka: 1 (úväzok: 0,3)
• vrátnik – informátor: 1
• údržbár – kurič: 1
• upratovačky: 2 (2 x 0,5)

Odborní zamestnanci:
• riaditeľ: 1
• psychológ, školský psychológ: 10
• špeciálny pedagóg: 2
• sociálny pedagóg: 1
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Všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov.
E. Údaje o ďalšiom vzdelávaní zamestnacov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. h):
Riaditeľ CPPPaP PhDr. Ľubomír Tichý:
•
•
•

sa zúčastnil dňa 12.11.2013 odborného seminára „Prevencia sociálnopatologických javov
v školskom prostredí a jej profesionalizácia“ na Pedagogickej fakulte, UMB Banská Bystrica
absolvoval výcvik v programe „Včasná preventívna intervencia pre prvoužívateľov drogFRED“ v termíne 14.3.-16.3.2014; realizátor PhDr. Š. Matula, PhDr. A. Kopányiová, VÚDPaP
Bratislava; miesto konania Modra Harmónia
sa zúčastnil kurzu „Krízová intervencia v školách“, ktorý organizovalo v dňoch 30.6.-3.7.2014
CPPPaP Revúca pod lektorským vedením Mgr. Anyalaiovej, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie Mgr. Zuzana
Vencelová:
•
•
•

pokračovala vo funkčnom vzdelávaní. Absolvovala 4 vzdelávacie stretnutia v rámci prgramu
„Riadenie školy a školského zariadenia“
absolvovala v termínoch 18.-20.9.2013 a 26.-28.3.2014 akreditovaný kurz Školská mediácia –
alternatívne riešenie interpersonálnych konfliktov v rozsahu 60 hodín
absolvovala v apríli 2014 overenie profesijných kompetencií podľa §35 v programe: „Príprava
žiakov na trh práce – kariérové poradenstvo v školách a v školských zariadeniach“

Vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre predškolský vek
a základné školy PhDr. Daniela Schranzová:
•
•

absolvovala 17. októbra 2013 overenie profesijných kompetencií podľa §35 v programe:
„Príprava žiakov na trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach“
absolvovala dňa 7. októbra 2013 overenie profesijných kompetencií podľa §35 v programe:
„Psychologická starostlivosť o nadané deti“

Vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a
vysoké školy PhDr. Bibiána Čížová:
•

dňa 17.10.2013 absolvovala inovačné vzdelávanie s názvom: „Poradenské zručnosti pre prácu s
adolescentmi“ formou overenia profesijných kompetencií.

•

dňa 17.10.2013 absolvovala špecializačné vzdelávanie s názvom: „Príprava žiakov na trh práce
- kariérne poradenstvo v školách a školských zariadeniach“ formou overenia profesijných
kompetencií.

V rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí sa odborní zamestnanci zúčastňovali vzdelávacích aktivít
v metódach Farby života (DAP Services Ostrava) a COMDI (RCV Brno). Podrobnejší prehľad
o vzdelávacích aktivitách odborných zamestnancov CPPPaP je uvedený v správach za jednotlivé
oddelenia v ďalšej časti tejto správy.
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F. 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 škôl, školských zariadení
(vrátane CPPPaP) v Banskobystrickom kraji. Odborná prezentácia CPPPaP.
26.11.2013 – Pracovná porada pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských
psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl
Program:
• Najčastejšie problémy detí a mládeže v praxi psychiatra. MUDr. Iveta Šjagalíková,
psychiater, Neštátna psychiatrická ambulancia pre deti a dospelých, Banská Bystrica
•

Prevencia samovražedného správania u detí a mládeže. Mgr. Adriána Záskalanová,
psychológ, CPPPaP Banská Bystrica

•

Ako porozumieť správaniu detí a dospievajúcich – ciele nevhodného správania.
Mgr. Zuzana Benková, školský psychológ, Gymnázium J.G.T. Banská Bystrica

04.11.2013, 10.02.2014 a 26.5.2014 – Pracovné stretnutie so školskými psychológmi a školskými
špeciálnymi pedagógmi
Program:
• Aktuálne problémy v praxi školského psychológa a špeciálneho pedagóga a ich riešenie v súlade
s platnou legislatívou
• Konzultácie k písomným podkladom a k dokumentačným materiálom
1.10.2013 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu B.
Bystrica,
Program:
• Prevencia závislostí legálnych drog – teoretické východiská a praktické ukážky.
• Prevencia závislostí od kanabisových drog – teoretické východiská a praktické ukážky.
4.03.2014 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu B.
Bystrica,
Program:
• Práca s triedou počas triednických hodín a pri tvorbe triednych pravidiel
• Aktivity so žiakmi zamerané na kooperáciu a komunikáciu
•

Aktivity so žiakmi zamerané na riešenie konfliktov a poskytovanie spätnej väzby

24.02.2014 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP
Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP)
Program:
• Aplikácia zmien vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov –
povinnosti pre CPPPaP
• Evidencia činností CPPPaP – aktuálne problémy a skúsenosti
• Informácia o stave novelizácie zákonov 245/2008 Z. z. a 317/2009 Z. z.
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G. Zapojenie CPPPaP do projektov § 2, ods.1, pís.j
CPPPaP je od mája 2013 zapojené do národného projektu s názvom „Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Zapojením do
projektu Centrum získalo ďalšie psychologické testy a nové metodiky, ktoré sa stanú po prevode
vlastníctva jeho majetkom. Ďalším významným benefitom je bezplatné školenie odborných zamestancov
v nových diagnostických metódach. Projekt zastrešuje a riadi Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie Bratislava.
Okrem národného projektu sa podarilo Centru získať grant vo výške 1317,98 Euro od nadácie
SOCIA z Charitatívneho fondu LION, Program ING Šanca pre deti, ktorý je určený na odbornú
starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVPP“), na prácu
s učiteľmi, rodičmi týchto žiakov a na prácu s triedami, v ktorých sú žiaci s ŠVPP. Grant je určený tiež
pre vzdelávanie a supervíziu práce odborných zamestnancov.
H. Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho pokračovania (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d))
Zoznam škôl kde sme realizovali prijímacie skúšky a počty detí ukazuje tabuľka:
1.) Tabuľka počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok
Škola
Gymnázium JGT , franc. trieda + dodat.
Španielske gymnázium – Mládežnícka + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Konzervatórium
Športové gymnázium – kvinta(športová trieda)
Športové gymnázium – prima (jazyková trieda)
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Spolu:

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

Dátum
Počet
26.3.2014 106
31.3.2014 79
1.4.2014 86
2.4.2014 84
28.3.2014 51
25.3.2014 132
12.5.2014 33
13.5.2014 30
601

2.) Tabuľka trendov počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za 10 rokov
Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích pohovorov za posledných 10 rokov
ukazuje tabuľka:
Školský rok Počet detí
1
2004/2005
1070
2
2005/2006
1176
3
2006/2007
1362
4
2007/2008
771
5
2008/2009
559
6
2009/2010
411
7
2010/2011
414
8
2011/2012
420
9
2012/2013
511
10
2013/2014
601
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I. 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. Budova je rozčlenená na tri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne
prepojené. Pre lepšiu orientáciu sú budovy označené farbami: červená budova, zelená a modrá budova.
V červenej a modrej budove sa nachádzajú prevažne kancelárie v ktorých sa uskutočňujú vyšetrenia.
V zelenej budove sa nachádza veľká zasadačka, klub a knižnica. V týchto priestoroch prebiehajú najmä
skupinové aktivity. Každý odborný zamestnanec má vlastnú kanceláriu kde vykonáva indivduálne
vyšetrenia a konzultácie. V sledovanom období sme vymenili pôvodné vnútorné dvere vedúce do
vstupnej haly za hliníkové a tiež sme zakúpili nové stoličky pre klientov a ich rodičov. Sú naplánované
ďalšie opravy interiéru (napr. modernizácia pôvodných sociálnych zariadení), ktoré prispejú
k skvalitneniu prostredia pre zamestnancov a klientov zariadenia.
2. Počítače – Hardware, Software
Dňa 26.8.2014 sme zakúpili tlačiareň Samsung Sl – M20222. Iný hardware a software neboli
v sledovanom období zakúpené. Každá kancelária je vybavená stolovým počítačom, tlačiarňou
a pripojením na internet.
3. Internet
Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL.
4. Knižnica
CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2014 6173 titulov. V školskom roku 2013–2014 boli
zakúpené 2 knihy. Okrem toho je v knižnici 1839 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 10 materiálov
evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8012 titulov.
5. Testy
Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je
evidovaných ku dňu 31.8.2014 celkom 1356 skladových položiek – čo predstavuje 279 testov.
V školskom roku 2013 – 2014 sme získali 23 testov od Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie Bratislava v rámci Národného projektu. Okrem toho odborní zamestnanci získali test
Farby života, COMDI a Mangold. Uvedené testy a metodiky budú v budúcnosti bezodplatne prevedené
na Centrum.
6. Časopisy
Poradňa odoberá tieto odborné časopisy:
Názov
1. Psychologie dnes
2. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
3. Mládež a spoločnosť
4. Česká a slovenská psychiatria
5. Rodina a škola
6. Rozmer
7. Pedagogické rozhľady
8. Prevencia
11

9. Adiktologie
10. Alkoholizmus a drogové závislosti
11. Efeta
12. Empatia
J. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. m)
Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2013 (v €) a rozpočte pre rok 2014 (v €):
Rozpočet 2013

Stav k 31.12.2013

Rozpočet 2014 Stav k 1.1.2014

Celková suma

319 082 €

Celková suma

280 539 €

Mzdy (610):

197 710 €

Mzdy (610):

168 830 €

Odvody (620):

69 098 €

Odvody (620):

59 006 €

Ostatné výdavky:
(630)

52 274 €

Ostatné
výdavky:
(630)
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52 703 €

K. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, profesijnom a vzdelávacom vývine pre
materské a základné školy v období od 1.9.2013 do 31.8.2014
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 2013/2014, ktoré vydalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. CPPPaP spracovalo tieto pokyny do materiálu „Zameranie
činnosti CPPPaP na školský rok 2013/2014“.
1. Personálne obsadenie oddelenia
Odborní zamestnanci
PhDr. Schranzová Daniela
Mgr. Ondrušková Elena
PhDr. Sabolová Gabriela, PhD.
PhDr. Senko Pavol
PhDr. Žilinčíková Daniela
Ďalší zamestnanci
Mgr. Vajsová Kristína

kategória
psychologička
špeciálny pedagóg
psychologička
psychológ
psychologička

funkcia
vedúca oddelenia

sociálna pracovníčka

úväzok
1
1
1
1
1
1

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia
Odborný a profesionálny rast odborných zamestnancov sa riadi zákonom 317/2009 Z. z.
Prehľad kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov oddelenia:
• 7. októbra 2013 PhDr. Schranzová úspešne absolovovala formou overenia profesijných
kompetencií inovačné vzdelávanie organizované Výskumným ústavom detskej psychológie
a patopsychológie s názvom „Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti.“ Obhájila
záverečnú prezentáciu na tému: „Základné stratégie identifikácie nadaných detí v podmienkach
CPPPaP.“
• 17. októbra 2013 PhDr. Schranzová úspešne ukončila formou overenia profesijnych kompetencií
špecializačné vzdelávanie s názvom „Príprava žiakov na trh práce – kariérové poradenstvo
v školách a školských zariadeniach.“ Záverečná práca bola na tému „Praktická aplikácia testu
na báze Hollandovho modelu kariérového vývinu v podmienkach CPPPaP B. Bystrica.“
Vzdelávanie organizovalo RP MPC v Banskej Bystrici
• Mgr. Elena Ondrušková pokračovala vo vzdelávaní s názvom „Intervenčné stratégie v kontexte
poradenskej práce s jednotlivcom“, ktorý organizuje Coachingplus Bratislava. Absolvovala tri
sústredenia (Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi v dňoch 16.-17.9.2013,
Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou v dňoch 17.-18.12.2013 a Skupinová dynamika
v dňoch 22. – 23.1. 2014)
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•
•

V dňoch 16. – 17.9. 2013 Mgr. Elena Ondrušková absolovovala aktualizačné vzdelávanie
organizované organizáciou Coachingplus Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou
psychológov s názvom „Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore.“
Dňa 21. októbra 2013 Mgr. Elena Ondrušková úspešne ukončila formou overenia profesijnych
kompetencií aktualizačné vzdelávanie s názvom „Integrácia – podmienky, východiská, základné
procesy.“ Vzdelávanie organizovalo RP MPC Banská Bystrica.

Semináre, konferencie, interné vzdelávanie:
Mgr. Elena Ondrušková sa dňa 25.10.2013 zúčastnila seminára „Nové prístupy k diagnostike a terapii
na Slovensku“ vo Zvolene. Podujatie organizovalo stredisko DSS Symbia, Regionálne centrum autizmu.
PhDr. Daniela Schranzová sa zúčasnila v dňoch 9.12.-10.12.2013, GAS Banská Bystrica na pracovnom
stretnutí v rámci projektu Comenius Regio „Envitalent“ vrátane prednášky Dr. Ranka Rajoviča,
riaditeľa MENSY Srbsko
V zmysle § 55 zákona č. 317/2009 sa odborní zamestnanci oddelenia zúčastnili preventívneho
psychologického poradenstva, ktoré bolo realizované formou supervízneho seminára. Seminár sa konal
dňa 4.10.2013 a lektorom bol PhDr. Juraj Žilinčík.
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ sa všetci odborní zamestnanci
oddelenia vyškolili v aplikácii metódy „Farby života“ a to v rozsahu dvoch dvojdňových blokov (19.20.3.2014 a 21.-22.5.2014 a dňa 27.6.2014 absolvovali prvý inštruktážny blok k batérii testov pre
kariérové poradenstvo COMDI.
Všetci zamestnanci oddelenia sa zúčastnili pravidelného CO školeniu dňa 10.10.2013, a školenia
BOZP 26.5.2014.
V rámci prevádzkovej porady dňa 16.12.2013 boli zamestnanci oboznámení so zásadami ochrany
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. Odborná činnosť oddelenia
Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre predškolský vek a základné
školy prioritne rieši konkrétne požiadavky žiadateľov o psychologické, špeciálno-pedagogické
diagnostické a poradenské služby smerom k deťom a žiakom. To znamená, že kľúčové aktivity
oddelenia predstavuje najmä individuálna práca s klientom a jeho rodičom. 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.
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Údaje o potenciálnej klientele – počet detí a žiakov
Škola, školské zariadenie
podľa zriaďovateľa

Počet detí/žiakov v
školskom roku
2013/2014
6524
427
393
7344
2924
232
24
3180
10524

obecné
súkromné
cirkevné
SPOLU
obecné
súkromné
cirkevné
spolu

Základné školy

Materské školy
Spolu za MŠ a ZŠ

Údaje o reálnej klientele – počet klientov
Klienti podľa druhu školy, zariadenia
Materské školy
Základné školy I. stupeň
Základné školy II. stupeň
Spolu

310
281
1658
2249

Údaje zahŕňajú všetkých individuálne aj skupinovo vyšetrených klientov tejto vekovej kategórie
v CPPPaP, čo predstavuje 21,4 % potenciálnej klientely. Oproti školskému roku 2011/2012 (21,63 %)
ide takmer o rovnaký podiel z počtu potencionálnych klientov. Na práci s uvedenou reálnou klientelou sa
podieľali aj odborní zamestnancí iných oddelení.
Kvantitatívne údaje o činnosti oddelenia
1. Evidovaní klienti
Klienti

Diagnostika

Spolu

Individuálne Skupinovo

1484

473

1011

Komentár k tabuľke:
Odborní zamestnanci oddelenia poskytli služby individuálnym klientom v počte 473, pričom
vykonali 584 diagnostických kontaktov.
Pozorovateľný je posun k zvýšenému počtu skupinovo diagnostikovaných klientov ( o 80 klientov),
čo súvisí najmä s nárastom počtu žiakov vyšetrených v rámci prijímacích skúšok na stredné školy.
pravdepodobne so zvýšeným záujmom o kariérne poradenstvo. Za porovnateľným kvantitatívnym
výkonom oproti minulému školskému roku je ustálené personálne obsadenie oddelenia a zaužívaný
repertoár ponúkaných služieb.
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Skupinová diagnostika zahŕňa:
1. Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do prvého ročníka - 99 klientov
2. Prijímacie skúšky na stredné školy – 266 klientov (oproti 158 v minulom šk. roku)
(Konzervatórium, Gymnázium M. Kováča, Športové gymnázium, Gymnázium J.G.
Tajovského, Evanjelické gymnázium)
3. Vyšetrenie spôsobilosti vzdelávať sa na ZŠ SSV (ZŠ - „jazyková“) 102 klientov
4. Kariérne poradenstvo deviate ročníky - 291 klientov
5. Kariérne poradenstvo ôsme ročníky - 239 klientov
6. Sociometria – 14 žiakov
4. Metodicko – odborná činnosť
Školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom boli venované tri pracovné stretnutia (4.
novembra 2013, 10. februára 2014 a 26. mája 2014) na ktorých sa podieľal psychológ a špeciálny
pedagóg. Účastníkom bolo poskytnuté metodické usmernenie týkajúce sa problémov rediagnostiky,
individuálneho začlenenia, realizácie MONITORU u žiakov so ŠVVP, vedenia agendy žiakov so ŠVVP.
Dôraz sme kládli na zásady ochrany osobných údajov. Prítomní mali možnosť vyžiadať si informácie a
vymeniť si navzájom skúsenosti.
Individuálne činnosti:
Odborní zamestnanci oddelenia uskutočnili 384 osobných konzultácií s rodičmi, učiteľmi a inými
odbornými zamestnancami v rezorte školstva, ale aj zdravotníctva a rezortu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Týchto subjektov bolo spolu 328.
V rámci programu kariérneho poradenstva poskytli odborní zamestnanci oddelenia ponúkanú službu
jedenástim plneorganizovaným základným školám. V individuálnych konzultáciách so žiakmi
končiacimi 9. ročník ZŠ interpretovali výstupy z aplikovanej testovej batérie a v rozhovore poskytli
potrebné poradenstvo a usmernenie, pričom využívali program Proforient. Pred začatím individuálnych
konzultácií boli v triednych kolektívoch uskutočnené besedy so žiakmi deviatych ročníkov.
Kvantitatívne údaje sú uvedené vyššie.
Činnosti pre pedagógov:
Odborní zamestnanci oddelenia vykonali aj 18 metodických návštev priamo na školách. Ich náplňou
boli individuálne konzultácie s vyučujúcimi a výchovnými poradcami škôl s cieľom osobne interpretovať
závery diagnostiky v odôvodnených prípadoch, následné poradenstvo a metodické usmernenie.
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5. Preventívne programy
V rámci oddelenia sa uskutočnili tieto krátkodobé preventívne programy:
• Pokračovanie programu s názvom: „Intervenčný program pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia“ v ZŠ Poniky realizovaný v spolupráci psychológ (PhDr. Daniela
Žilinčíková) - špeciálny pedagóg (Mgr. Elena Ondrušková). Cieľovou skupinou bolo 16 žiakov
1. ročníka ZŠ. Hlavným zámerom programu bolo zistiť oblasti oslabenia, prípadne zaostávania,
poskytnúť informácie pedagógom. Program pozostáva z troch fáz: dodatočné posúdenie školskej
spôsobilosti - intervencia, katamnestické sledovanie - „Detský skríning“, opakovaný skríning
v druhej polovici druhého ročníka. V školskom roku 2013/2014 bola realizovaná záverečná fáza opakovaný skríning v priebehu druhého ročníka a to 3.12.2013 a 7.5.2014.
• „Program prevencie špecifických porúch učenia“ v ZŠ Poniky, v rámci ktorého sa priamo na
pôde školy uskutočnilo psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie zamerané na včasné
zachytenie príznakov porúch učenia u žiakov prvého ročníka. Cieľom bolo posúdiť úroveň
zrelosti špecifických funkcií potrebných pre učenie. Výstupom skríningu boli odporúčania pre
pedagógov zamerané na tréning identifikovaných oslabení. Skríningu sa zúčastnilo so súhlasom
rodičov 14 žiakov prvého ročníka. Program zabezpečovala PhDr. Žilinčíková a Mgr. Ondrušková.
• „Klub Kamarát“ zameraný na tréning sociálnych zručností trval od 07.11.2013 do 12.12.2013
a zúčastňovalo sa ho 6 klientov, ktorí sa po jeho absolvovaní primerane zaradili do sociálneho
prostredia triedy. Realizátorka: PhDr. Daniela Žilinčíková
• „Predškolská psychostimulačná skupina“ v trvaní od 1.10. 2013 do 26.11.2013. Paralelný
program pre deti a ich rodičov s cieľom zvýšiť výchovné kompetencie rodičov a stimulovať u detí
rozvoj nedostatočne vyvinutých funkcií. V rámci programu sa uskutočnilo 8 stretnutí pre 10 detí,
resp. ich rodičov. Realizátori: PhDr. Sabolová, PhDr. Schranzová – rodičovská skupina, PhDr.
Čížová, Mgr. Ondrušková – detská skupina.

Skupinové činnosti /besedy, prednášky/:
Odborní zamestnanci oddelenia uskutočnili prednášky, resp. besedy na témy školská spôsobilosť
(pre rodičov budúcich prvákov) a kariérové poradenstvo (pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov) spolu
pre 530 osôb.
Školská spôsobilosť - spolu 81
•
•
•
•
•

Dátum:
21.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
27.1.2014
5.3.2014

škola/školské zariadenie
ZŠ SNP20 (zápis)
MŠ Strážovská
MŠ Šalgotarjánska
MŠ Na Starej tehelni
ZŠ s MŠ Malachov
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počet
12
14
15
20
20

Kariérové poradenstvo – deviate ročníky spolu 210
Dátum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
15.11.2013
29.11.2013
17.12.2013
15.1.2014

škola/školské zariadenie

počet

ZŠ Dráčik
ZŠ Ľubietová
ZŠ Poniky
ZŠ Brusno
ZŠ Moskovská
ZŠ SNP 20,9.A
ZŠ SNP 20, 9.B
ZŠ SNP 20, 9.C
ZŠ SNP 20, 9.D
ZŠ Bakossova
ZŠ Sitnianska
ZŠ Staré Hory
ZŠ Golianova

10
10
12
29
18
14
17
12
13
21
31
10
13

Kariérové poradenstvo – ôsme ročníky spolu 239
Dátum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.5.2014
23.5.2014
30.5.2014
17.6.2014
23.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014

škola/školské zariadenie

počet

ZŠ SNP
ZŠ Moskovská
ZŠ Moskovská
ZŠ SSV
ZŠ Narnia
ZŠ Poniky
ZŠ Radvaň
ZŠ Ľubietová
ZŠ Golianova
ZŠ Dráčik
ZŠ Sitnianska

47
13
10
30
14
8
33
14
39
12
19

6. Činnosť špeciálneho pedagóga
Špeciálny pedagóg oddelenia vykonal špeciálno-pedagogickú diagnostiku u 87 klientov, u ktorých
to psychologické vyšetrenie preukázalo ako opodstatnené a uskutočnila 95 diagnostických kontaktov.
Individuálna pokračujúca starostlivosť v rôznom rozsahu /reedukácia, korekcia/ bola poskytovaná
šiestim klientom, ktorým bolo venovaných spolu 22 stretnutí. Špeciálna pedagogička uskutočnila 115
osobných odborno - metodických konzultácií pre 105 klientov. Pokračovala v participácii na
reedukačnom programe pre žiakov zo sociálneznevýhodneného prostredia v ZŠ Poniky pre 16 žiakov.
V programe prevencie špecifických porúch učenia zabezpečila špeciálno-pedagogický skríning pre
14 žiakov ZŠ Poniky.
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Organizačne zabezpečuje a odborne vedie pracovné stretnutia so školskými špeciálnymi pedagógmi
a školskými psychológmi.
7. Činnosť sociálnej pracovníčky
•
•
•
•
•
•
•
•

objednávanie klientov
anamnézy s rodičmi aj klientmi
vyhodnocovanie depistážnych dotazníkov
vyhodnocovanie protokolov psychologických testov v programe Excel
evidencia klientov do EvuPP
archivácia klientov
administratívne práce
korešpondencia

Spracovala: PhDr. Daniela Schranzová, psychológ, vedúca oddelenia
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L.

Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre stredné a vysoké školy v období od 01.09.2013 do 31.08.2014

Odborná činnosť Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre
stredné školy sa v školskom roku 2013/2014 odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov pre daný
školský rok, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Plánu činností CPPPaP.
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
a vysoké školy plnilo úlohy s nasledovnými zamestnancami:
1. Personálne obsadenie oddelenia
a) Údaje o počte zamestnancov oddelenia
Odborní zamestnanci
PhDr. Bibiána Čížová
Mgr. Anton Kalina
Mgr. Adriana Záskalanová
Mgr. Elena Čiapová
Mgr. Monika Súlovcová
Mgr. Slavomíra Cabanová
Mgr. Dominika Hajkovská
Ďalší zamestnanci
Mgr. Martina Slabeciusová

kategória
psychologička
školský psychológ
psychológ
špeciálny pedagóg
šk. psychologička
špeciálny pedagóg
psychologička

vedúca oddelenia

t.č. na RD
t.č. na RD
t.č. na RD

1

sociálna pracovníčka

Odborní zamestnanci
k 31.8.2011
psychológovia
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
sociálna pracovníčka
SPOLU

Počet
3
1
0
1
5
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úväzok
1
1
1
1
0
0
0

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:
•
•

•

PhDr. Bibiána Čížová dňa 17.10.2013 absolvovala inovačné vzdelávanie s názvom: „Poradenské
zručnosti pre prácu s adolescentmi“ formou overenia profesijných kompetencií. Záverečná práca
mala názov „Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi“.
PhDr. Bibiána Čížová dňa 17.10.2013 absolvovala špecializačné vzdelávanie s názvom:
„Príprava žiakov na trh práce - kariérne poradenstvo v školách a školských zariadeniach“
formou overenia profesijných kompetencií. Záverečná práca mala názov „Psychologická
diagnostika zameraná na kariérové poradenstvo“.
Mgr. Adriana Záskalanová sa v termínoch 28.2. až 2.3.2014, 4.4.až 6.4.2014 a 6.6. až 8.6.2014
v rámci kontinuálneho vzdelávania zúčastnila odborných seminárov s názvom: „Integratívna
práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, pároch a rodinách“, miesto konania
Bratislava, školitelia: Mgr. Z. Zimová, Mgr. V. Hambálek, PhDr. I. Valkovič - Coachingplus
Bratislava.

Odborní zamestnanci oddelenia absolvovali nasledujúce vzdelávacie aktivity:

04.10.2013 – v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. sa uskutočnilo preventívne psychologické
poradenstvo realizované formou supervízneho seminára, lektor: PhDr. J.Žilinčík, miesto
konania CPPPaP Banská Bystrica, zúčastnili sa všetci odborní zamestnanci oddelenia
24.10.2013 – odborný seminár „Prezentácia programu Aprogen“, miesto konania UMB Banská
Bystrica, školiteľ Mgr. M. Matušková, zúčastnil sa Mgr. Kalina
25.10.2013 – odborný seminár „Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku“, miesto
konania Obvodný úrad Zvolen, školitelia: tím regionálneho centra autizmu pri stredisku
DSS Symbia Zvolen, zúčastnila sa PhDr. Čížová
12.11.2013 – odborný seminára v rámci „Dňa otvorených dverí v SOŠ Tajovského 25 B. Bystrica“,
školiteľ Mgr. Pinková, zúčastnil sa Mgr. Kalina
12.11.2013 – odborný seminár v rámci „Dňa otvorených dverí v SŠ SOŠ Školská 7, Banská
Bystrica“, školiteľ Ing. J. Žufa, zúčastnila sa PhDr. Čížová
26.11.2013 – odborný seminár- Kurz „Spolučítanka“, miesto konania CŠPP Banská Bystrica,
školiteľ PaedDr. E. Žovinec PhD., zúčastnila sa Mgr. Elena Čiapová
18.03.2014 – v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. sa uskutočnilo preventívne psychologické
poradenstvo realizované formou supervízneho seminára, školiteľ PhDr. J.Žilinčík,
miesto konania CPPPaP Banská Bystrica, zúčastnili sa všetci odborní zamestnanci
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19.3. – 30.3.2014 – inštruktážny kurz „Farby života – hĺbkový snímok jednotlivca 1. blok“, školiteľ
Mgr. Fialová, DAP Services a.s., Ostrava, zúčastnili sa psychológovia oddelenia
21.5. – 22.5.2014 – inštruktážny kurz „Farby života – hĺbkový profil osobnosti 2. blok“, školiteľ
Mgr. Fialová, DAP Services a.s., Ostrava, zúčastnili sa psychológovia oddelenia
27.6.2014 – odborné vzdelávanie v programe „COMDI“ pre diagnostiku profesijnej orientácie žiakov
ZŠ, školiteľ Mgr. M. Taldíková, zúčastnili sa všetci odborní zamestnanci oddelenia
2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika – terapia
Cieľom oddelenia bolo reagovať na konkrétne požiadavky žiadateľov o psychologické, špeciálnopedagogické diagnostické a poradenské služby smerom k žiakom a študentom. Zamestnanci oddelenia
v nadväznosti na plnenie tejto základnej úlohy zabezpečovali aj metodicko-odbornú činnosť pre
pedagogických zamestnancov škôl, rodičov žiakov. Spolupracovali so školami, zdravotníckymi
zariadeniami a inými inštitúciami.
a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia
Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2013/2014:
Individuálni klienti
Spolu:

počet
302

b.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie Profesijná orientácia
Jednou z dôležitých úloh CPPPaP je sledovať a usmerňovať profesionálny vývin žiakov a študentov v
základných a stredných školách a pomáhať im pri profesionálnom rozhodovaní sa. Je potrebné zosúladiť
individuálne želania a potreby žiaka s jeho schopnosťami aj požiadavkami na trhu práce. Skupinového
vyšetrenia sa zúčastnili študenti z týchto škôl:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 7 ročník, 4. ročník – počet 29 študentov
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročníky – 93
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 3. ročník, 4. ročník – 39
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník, septima – 45
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 4. ročníky – 102
OA Banská Bystrica, 4. ročníky – 57
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročníky – 40
SZŠ Banská Bystrica, 4. ročníky – 56
SPŠ stavebná Kremnička, 4. ročník – 27
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 4. ročníky - 35
SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník – 14
SOŠ podnikania Banská Bystrica, 3. ročníky – 23
SOŠ Tajovského30, Banská Bystrica, 4. ročníky – 33
SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník - 14
Profesijná orientácia
Spolu:

Počet klientov
607
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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 JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 42
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 13
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 42
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica príma – 15
Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 48
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – 26

Prijímacie skúšky
Spolu:

Počet študentov
186

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

počet klientov
55

počet sedení
176

3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia
a.) Besedy a workshopy
V stredných školách sme realizovali besedy, o ktoré nás žiadali výchovní poradcovia škôl, triedni
učitelia aj vedenie školy. Besedy realizovali odborní zamestnanci oddelenia – psychológovia. Záujem bol
o nasledovné témy:
Práca psychológa v škole:
Evanjelické gymnáziu Banská Bystrica, 1. ročníky – 61 študentov/2 triedy
Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia:
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročníky – 48/2
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník, 7. ročník – 27/2
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročník, VII. ročník – 77/4
Obchodná akadémia Banská Bystrica, 4. ročníky – 57/2
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročníky – 40/2
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 4. ročník – 27/1
SOŠ stavebná Banská Bystrica, 4. ročník – 14/1
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 4. ročníky – 35/2
SOŠ podnikania Banská Bystrica, 4. ročník – 23/2
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SOŠ Tajovského 25 Banská Bystrica, 4. ročník – 14/1
Schopnosti študenta a pripravenosť na VŠ:
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročník – 28/1
Možnosti kariérneho poradenstva:
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročník – 26/1
Adaptácia na strednú školu:
Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročníky, 2. ročník – 72/4
Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročníky – 80/3
Zásady efektívneho učenia sa:
Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročníky, 2. ročníky – 119/4
Športové gymnázium, 1. ročník, 2. ročník, VI. ročník – 90/4
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročníky – 37/2
Aj učiť sa treba naučiť:
Športové gymnázium, 1. ročníky – 79/4
Tréma a jej zvládania:
Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročníky – 41/2
Timemanažment pri štúdiu na SŠ:
Športové gymnázium, 1. ročník, 2. ročník, VI. ročník – 74/4
Vzťah učiteľ-žiak, vzájomná tolerancia:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník – 10/1
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročník – 17/1

Besedy počet besied
Spolu:
52

počet žiakov
1096

b) Krátkodobé preventívno poradenské programy:
Urobiť rozhodnutie kam na vysokú školu nie je vôbec ľahké, preto v našom zariadení máme už
roky prepracovaný program profesijného poradenstva, ktorý realizujeme na stredných školách. Každý
školský rok poskytujeme psychologický servis pre žiakov v posledných ročníkoch v strednej škole a tak
sa im snažíme pomôcť pri ich študijnej resp. profesijnej voľbe.
Programy sme realizovali v týchto školách:
Urob správne rozhodnutie – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, počet 27
Možnosti ďalšieho štúdia - Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, počet 39
Rozhodni sa správne – kam po maturite - Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, počet 45
Získanie informácií o uplatnení na trhu práce - Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, počet 25
Pripravenosť študenta na vysokoškolské štúdium - Gymnázium A. Sládkoviča Ban. Bystrica, počet 27
Psychologické aspekty VŠ súčasnej doby - Gymnázium A. Sládkoviča Ban. Bystrica, počet 24
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Možnosti ďalšieho štúdia - SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, počet 40s
Možnosti ďalšieho štúdia - SPŠ stavebná Kremnička, počet 27
Možnosti ďalšieho štúdia - SOŠ stavebná Kremnička, počet 14
Vyber si školu podľa svojich schopností - SOŠ podnikania Banská Bystrica, počet 23
Kde sa vidíš o desať rokov – SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, počet 35
Možnosti ďalšieho štúdia - SOŠ Tajovského 25 banská Bystrica, počet 14
Personálne sme sa podieľali na realizácii programu pre deti predškolského veku a ich rodičov
(Predškolská psychostimulačná skupina) s cieľom zvýšiť výchovné kompetencie rodičov a stimulovať
u detí rozvoj nedostatočne vyvinutých funkcií:
c) špecifické problémy, depistáže a prieskumy
Na nižšie uvedených školách sme realizovali depistáž, zameranú na zisťovanie úrovne morálnej
kompetencie žiakov pre potreby ďalších preventívnych programov.
Morálna orientácia študentov:
GJGT Banská Bystrica, 2. a 3. ročník – počet 89
SZŠ Banská Bystrica, 2. a 3. ročník – počet 77
SPŠ stavebná Banská Bystrica, 4. ročník – počet 27
d) konzultačné dni v školách:
V školskom roku 2013/2014 odborní zamestnanci – psychológovia uskutočnili 181 návštev
v stredných školách v okrese Banská Bystrica. V rámci návštev prebiehali individuálne konzultácie so
študentmi, pedagógmi škôl a pri riešení závažnejších problémov boli do školy pozývaní aj rodičia
študentov.
V minulom školskom roku nás v škole vyhľadalo186 študentov a 395 učiteľov. Konzultácie sa týkali
problémov v súvislosti so vzťahmi v triedach, riešili sme osobnostné problémy študentov, partnerské
vzťahy, rodinné problémy a iné. Poskytovali sme odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť.
4. Osvetová a informačná činnosť
Odborné aktivity pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a špeciálnych pedagógov
zo ZŠ a SŠ a pre VŠ:
26.11.2013 – Porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ
22.01.2014 – Porada pre školských psychológov, garant Dr. Valihorová
10.02.2014 – Pracovné stretnutie so školskými pedagógmi a školskými psychológmi
04.03.2014 - Pracovná porada pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ
29.04.2014 - Prednáška o práci CPPPaP pre študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky
z UMB v Banskej Bystrici
26.05.2014 - Pracovné stretnutie so školskými psychológmi a školskými špeciálnymi pedagógmi
Na porade sa zúčastnili odborní zamestnanci z oddelenia
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Školenia všetkých zamestnancov centra:
10.10.2013 - školenie CO, Technický ústav Slovenská Ľupča, školitelia Ing. Priehoda,
Mgr. Chladek
16.12.2013 – školenie k ochrane osobných údajov, školiteľ Mgr. Slabeciusová
26.05.2014 – školenie BOZP, školiteľ Fáber Marián
27.06.2014 – Oboznámenie s dokumentáciou civilnej ochrany na rok 2014
– analýza územia územného obvodu OÚ BB z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí na rok 2014 – školiteľ Mgr. Ondrušková

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.

5. Činnosť špeciálnej pedagogičky
Špeciálna pedagogička oddelenia realizovala špeciálno-pedagogickú diagnostiku u klientov,
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené. Špeciálno-pedagogickú diagnostiku
realizovala u 89 klientov. V individuálnom pokračujúcom vedení mala 19 klientov, s ktorými realizovala
31 sedení zameraných na reedukáciu a korekciu porúch učenia.
6. 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.
7. Záver
Našou prioritou bolo zisťovať príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a
profesijnom vývine detí a mládeže. Všetci odborní zamestnanci oddelenia aktívne plnili požiadavky zo
škôl, ktoré im boli pridelené. Poskytovali sme odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc
deťom, rodičom a učiteľom. Realizovali sme preventívne programy na princípoch posilňovania
protektívnych faktorov osobností a prevenciu všetkých nežiaducich javov (prevencia rizikového
správania, porúch správania a pod). Poskytovali sme odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom
a školským psychológom; na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a iným inštitúciám.

Spracovala:
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PhDr.Bibiána Čížová, psychologička
vedúca oddelenia

M.

Odborná činnosť oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v období od
01.09.2013 do 31.08.2014

Odborná činnosť oddelenia v školskom roku 20013/2014 sa odvíjala od Pedagogickoorganizačných pokynov na školský rok 2013/2014, 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, 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.
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 stretnutia pre odborných zamestnancov škôl
banskobystrického okresu a 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.
1. Personálne obsadenie oddelenia
Odborní zamestnanci
Mgr. Zuzana Vencelová
Mgr. Marianna Múková
Mgr. Martina Jadroňová
Mgr. Peter Malina

kategória
psychologička
psychologička
sociálny pedagóg
psychológ

funkcia
vedúca oddelenia

úväzok
1
1
1
1

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia
Vedúca oddelenia absolvovala nasledovných 5 modulov vzdelávania „Riadenie školy a školského
zariadenia“ realizovaného MPC Banská Bystrica:
15.-16. 10. 2013: Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení
miesto konania: hotel Brusno
26.-27. 2. 2014: Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení
miesto konania: ZŠ Pionierska 4, Brezno (UčKV)
23.-24. 4. 2014: Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení
miesto konania: SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, B. Bystrica (UčKV)
16.-18. 6. 2014: Personálne riadenie
miesto konania: hotel Fuggerov dvor, Selce
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Okrem uvedených modulov funkčného vzdelávania vedúca oddelenia absolvovala:
-

v termínoch 18.-20.9.2013 a 26.-28.3.2014 akreditovaný kurz Školská mediácia – alternatívne
riešenie interpersonálnych konfliktov v rozsahu 60 hodín
v apríli 2014 overenie profesijných kompetencií podľa §35 v programe: „Príprava žiakov na trh
práce – kariérové poradenstvo v školách a v školských zariadeniach“

Odborní zamestnanci oddelenia absolvovali nasledujúce vzdelávacie aktivity:
– Mgr. Malina ako začínajúci odborný zamestnanec absolvoval v mesiacoch september 2013 až január
2014 pod vedením uvádzajúceho zamestnanca Mgr. Vencelovej adaptačné vzdelávanie, ktoré úspešne
ukončil záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou tvorenou riaditeľom CPPPaP a vedúcimi
odbornými zamestnancami a následne mu bol priznaný štatút samostatného odborného zamestnanca
– Mgr. Taldíková a Mgr. Jadroňová absolvovali celoročné akreditované kontinuálne vzdelávanie
v programe „Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi“ v rozsahu 110 hodín; realizátor MPC
Banská Bystrica
– Mgr. Jadroňová sa v termíne 14.3.-16.3.14 zúčastnila programu “Včasná preventívna intervencia
pre prvoužívateľov drog-FRED“ ; realizátor PhDr. Š. Matula, PhDr. A. Kopányiová, VÚDPaP
Bratislava; miesto konania Modra Harmónia
– psychológovia oddelenia sa zúčastnili vzdelávania realizovaného v rámci Národného projektu
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom
prostredí“ v metódach Farby života a COMDI, ktoré prebiehalo vo vzdelávacích blokoch v mesiacoch
marec-jún 2014 pod gesciou VÚDPaP-u Bratislava
– 30.6.-3.7.2014 sa Mgr. Taldíková a Mgr. Jadroňová zúčastnili kurzu Krízová intervencia v školách
v Revúcej pod lektorským vedením Mgr. Anyalaiovej, PhD.
Údaje o účasti na ďalších odborných aktivitách
– 17.-18.10.2013: Medzinárodná konferencia Križovatky V. – „Poruchy správania – prevýchovy,
psychoterapia, resocializácia...“ pod gesciou DC Záhorská Bystrica; zúčastnil sa Mgr. Malina; miesto
konania: Bratislava
– 10.-11.12.2013: Aktualizácia národnej protidrogovej stratégie v rezorte školstva pod gesciou MŠ
SR; zúčastnil sa Mgr. Malina; miesto konania Donovaly
– 21.-22.11.2013: Medzinárodná konferencia k NP „Komplexný systém ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí“; zúčastnila sa Mgr. Vencelová; organizátor VÚDPaP;
miesto konania Bratislava
– 18.03.2014 – v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. sa uskutočnilo preventívne psychologické
poradenstvo realizované formou supervízneho seminára, školiteľ PhDr. J.Žilinčík, zúčastnili sa všetci
odborní zamestnanci oddelenia
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– priebežne počas celého roka sa odborní zamestnanci oddelenia aktívne zúčastňovali supervízmych
stretnutí, ktoré prebiehali v priestoroch CPPPaP pod vedením PhDr. Žilinčíka; formou bálintovských
skupín zamerané na poradenský proces a prácu s klientom (6.12.2013 a 26.6.2014)

3. Metodicko – odborná činnosť oddelenia
V rámci metodicko-odbornej činnosti Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie boli pre
koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP zrealizované dve
samostatné pracovné porady.
– dňa 1.10.2013 pracovná porada, ktorej obsahovou náplňou boli teoretické východiská a praktické
ukážky možností práce s triedou v nasledujúcich oblastiach:
•
•
•

prevencia závislosti od alkoholu
prevencia závislosti od tabaku
prevencia závislosti od marihuany

– dňa 4.3.2014 pracovná porada, ktorá bola zameraná na nasledujúce oblasti práce so žiakmi
a triednymi kolektívmi:
•
•
•
•

práca s triedou počas triednických hodín
práca s triedou pri tvorbe triednych pravidiel
aktivity so žiakmi zamerané na komunikáciu a kooperáciu
aktivity so žiakmi zamerané na riešenie konfliktov a poskytovanie spätnej väzby

– v termínoch 4.11.2013, 10.2.2014 a 26.5.2014 sa Mgr. Vencelová spolupodieľala na realizácii
pracovných porád pre odborných zamestnancov základných a stredných škôl v okrese Banská
Bystrica – školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov. Porady boli zamerané na
metodické usmerňovanie a výmenu praktických odborných skúseností pri práci so žiakmi a študentmi
vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť a zvýšený individuálny prístup.

4. Depistáže, psychologické prieskumy a intervencie
V prípade výskytu ťažkostí so správaním, porušovaním školského poriadku resp. problémov so
vzťahmi medzi rovesníkmi v školských kolektívoch sme v triedach na požiadanie realizovali v rámci
sekundárnej prevencie depistáže, sociometrie, psychologické prieskumy
a priame intervencie
v spolupráci s pedagógmi zamerané na zistenie príčinných súvislostí avizovaných ťažkostí a následnú
sanáciu vzťahovej roviny v kolektívoch, zlepšenie komunikácie a rozvoj prosociálneho správania
a spolupráce formou krátkych intervenčných programov.
Sociometrie:
Škola
20.09.2013
17.10.2013
21.10.2013

Počet žiakov

ZŠ Gaštanová, 8. roč
ZŠ Pieninská, 5. roč
ZŠ Golianova, 5. roč
29

25
21
21

24.10.2013
28.10.2013
13.12.2013
10.01.2014
26.02.2014
17.03.2014
07.04.2014
30.04.2014
13.05.2014
14.05.2014

ZŠ Pieninská, 5. roč
ZŠ SSV, 6. roč
SZŠ Magurská, 5. roč
SOŠ Kremnička, 2. roč
ZŠ Pieninská, 7.roč
ZŠ SSV, 5. roč
ZŠ SSV, 5. roč
ZŠ Moskovská, 2. roč
ZŠ Gaštanová, 6. roč
ZŠ Sitnianska 7. roč

23
23
8
19
19
23
21
22
14
10

Sumárne vyjadrenie zrealizovaných sociometrických vyšetrení na základných a stredných
školách:

Sociometrie

počet triednych
kolektívov

počet žiakov

ZŠ 1. ročník

-

-

ZŠ 2. ročník

1

22

ZŠ 3. ročník

-

-

ZŠ 4. ročník

-

-

ZŠ 5. ročník

6

117

ZŠ 6. ročník

2

37

ZŠ 7. ročník

2

29

ZŠ 8. ročník

1

25

ZŠ 9. ročník

-

-

SŠ 1. ročník

-

-

SŠ 2. ročník

1

19

SŠ 3. ročník

-

-

SŠ 4. ročník

-

-

Spolu:

13

249
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5. Besedy a workshopy
Besedy, workshopy a adaptačné programy boli realizované na základe požiadaviek základných
a stredných škôl v okrese Banská Bystrica v rámci prevencie rizikového správania.
Adaptačný program pre 5. ročníky ZŠ
•

ZŠ Pieninská

46 žiakov

Adaptačný program pre 1. ročníky SŠ
•
•
•
•
•

Gymnázium A. Sládkoviča
Gymnázium Mikuláša Kováča
Katolícke gymnázium Š. Moysesa
SPŠ stavebná
SPŠ elektrotechnická

178 študentov
35 študentov
32 študentov
30 študentov
136 študentov

Prevencia rizikového správania na internete a PC
•
•
•
•
•

ZŠ Slov. Ľupča
ZŠ Š. Moysesa
ZŠ Gaštanová
SZŠ Narnia
ZŠ Sitnianska

5. a 6. ročník
7. a 8. ročník
5. ročník
5. a 9. ročník
9. ročník

58 žiakov
62 žiakov
33 žiakov
72 žiakov
18 žiakov

4. ročník
3. ročník

51 študentov
22 študentov

5. ročník
8. ročník
5. a 6. ročník
2. ročník
1. ročník
sekunda
1. ročník

16 žiakov
32 žiakov
78 žiakov
44 žiakov
18 žiakov
51 žiakov
23 žiakov

Obchodovanie s ľuďmi
•
•

Gymnázium M. Kováča
SOŠ Tajovského

Zlepšenie vzťahov medzi žiakmi
•
•
•
•
•
•
•

SZŠ Fantázia
ZŠ Golianova
ZŠ SSV
ZŠ Moskovská
Evanjelické gymnázium
Katolícke gymnázium
SOŠ Kremnička

Prevencia užívania alkoholu a tabaku
•
•
•
•

Školský stredoškolský internát
Katolícke gymnázium
ZŠ Staré Hory
ZŠ Sitnianska

1. ročníky
3. ročník a septima
8. a 9. ročník
5. a 9. ročník
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154 žiakov
48 žiakov
50 žiakov
60 žiakov

Prevencia užívania alkoholu a diskotékových drog
•

Školský stredoškolský internát

1. ročníky

60 žiakov

5.-9. ročník

13 žiakov

2. ročník

126 žiakov

Zdravý životný štýl
•

ZŠ Ďumbierska

Tolerancia
•

Gymnázium A. Sládkoviča

Sumárna tabuľka realizovaných aktivít:
Besedy

počet besied

počet žiakov

Adaptačný program pre 5. ročníky ZŠ

2

46

Adaptačný program pre 1. ročníky SŠ

17

411

Prevencia rizikového správania na internete a PC

9

243

Obchodovanie s ľuďmi

3

73

Zlepšenie vzťahov medzi žiakmi

14

262

Prevencia užívania alkoholu a tabaku

14

282

Prevencia užívania alkoholu a diskotékových drog

2

60

Zdravý životný štýl

1

13

Tolerancia

4

126

Spolu:

66

1516

6. Preventívne programy
PEER Program
Peer Program je rovesnícky program, ktorého cieľom je vyškoliť rovesníckych aktivistov, ktorí
budú aktívne pôsobiť v oblasti prevencie drogových závislostí medzi deťmi a mládežou.
V školskom roku 2012/2013 boli vedené v rámcii PEER PROGRAMU dve rovesnícke skupiny a to
skupina tvorená zo študentov vybraných stredných škôl a druhá skupina tvorená študentmi Pedagogickej
fakulty Univerzity Mateja Bela.
Prvá skupina bola tvorená zo študentov Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia M. Kováča a
Strednej zdravotníckej školy. Celkom mala 20 členov a zrealizovalo sa 10 výcvikových stretnutí počas
ktorých študenti získali potrebné teoretické informácie a praktické zručnosti potrebné pre činnosť peer
aktivistu. Program získaním certifikátu úspešne ukončilo 14 študentov.
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Druhá skupina bola tvorená študentmi Univerzity M. Bela, ktorá vznikla vďaka spolupráci
s Pedagogickou fakultou, UMB Mateja Bela. Celkom sa skupina stretla 5 krát. V sledovanom školskom
roku sa do peer programu zapojilo celkom 11 študentov jednoodborovej psychológie.
Rovesnícka prevencia realizovaná pod supervíziou odborných pracovníkov oddelenia vyškolenými
členmi peer skupiny so zameraním na prevenciu závislostí od tabaku a alkoholu:

Škola
počet besied
Gymnázium M. Kováča
7
Gymnázium J. G. Tajovského
3
Stredná zdravotnícka škola
3
Spolu:
13

počet žiakov
110
65
82
257

Psychokorektívny program pre žiakov s poruchami správania
Psychológovia oddelenia Mgr. Taldíková a Mgr. Malina v mesiacoch február až máj 2014 viedli
skupinu pre žiakov 2. stupňa ZŠ s diagnostikovanými poruchami správania, u ktorých sa individuálna
psychologická starostlivosť ukázala ako málo efektívna, resp. nepostačujúca.
Psychokorektívneho programu sa zúčastnilo 10 žiakov 2. stupňa základných škôl okresu Banská
Bystrica. Program bol prostredníctvom zážitkového učenia zameraný na:
•
•
•
•

rozvoj prosociálneho správania
rozvoj vôľovo-motivačnej zložky osobnosti a vôľovej regulácie správania
rozvoj komunikačných zručností
tréning psychickej odolnosti, zvládanie stresu a záťažových situácií

7. Individuálni klienti a skupinové vyšetrenia
Okrem oblasti prevencie rizikového správania sa psychológovia oddelenia aktívne zapájajú podľa
požiadaviek aj do individuálnej práce s klientmi, kedy sa pri práci s klientom realizuje fáza diagnostiky
a podľa potreby poskytujú ďalšie krátkodobé alebo dlhodobé poradenské vedenie. Zároveň je
poskytované aj poradenstvo klientom ohľadom špecifík vývinových období, v ktorých sa práve
nachádzajú a poradenský rozhovor o rôznych rizikách, s ktorými prichádzajú do kontaktu v ich
každodennom živote. Počet individuálnych klientov evidovaných v školskom roku 2013/2014 na
oddelení bol 116.
Psychológovia oddelenia sa spolupodieľali na skupinových vyšetreniach zameraných na:
•
•
•

profesijnú orientáciu žiakov základných škôl
prijímacie skúšky na bilingválne gymnáziá, športové gymnázium a konzervatórium
posúdenie úrovne školskej pripravenosti detí pred zaškolením v ZŠ
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Sumárne vyjadrenie:
Skupinovo psychologicky vyšetrení klienti

289

Z toho - profesijná orientácia

135

- prijímacie skúšky

124

- školská pripravenosť

30

Individuálne psychologicky vyšetrení klienti

116

Celkovo:

405

8. Záver
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, odbornými
zamestnancami škôl, so zákonnými zástupcami ako aj odborníkmi z iných rezortov.
Stanovené úlohy a ciele na školský rok 2013/2014 sme splnili. Existencia samostatného oddelenia sa
aj v uvedenom školskom roku ukázala ako opodstatnená a potrebná. Do budúcnosti by bolo vhodné
personálne posilniť oddelenie pre výkon metodickej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť
a vysoké pracovné nasadenie, ale aj pre plnenie požiadaviek v oblasti prevencie, ktoré majú vzhľadom na
celkovú spoločenskú klímu a riziká, ktorými sú súčasné generácie žiakov a študentov ohrozované,
výrazne rastúcu tendenciu.

Spracovala: Mgr. Zuzana Vencelova, psychologička
vedúca oddelenia
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N. 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 2013/2014 boli splnené.
O. SWOT analýza
§2, ods.1, pís. o)
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ 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
• dlhodobá existencia zariadenia
• poskytovanie kvalitnej diagnostiky
a poradenstva
• bohatá knižnica odborných kníh
a dokumentov
• zapojenie sa do Národného projektu

• zastaraný technický stav budovy (sociálne
zariadenia, kanalizácia, 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
• nízke mzdy technicko-hospodárskych
zamestnancov

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

• ďalší odborný a osobnostný rast odborných
zamestnancov v rámci kontinuálneho
a iného odborného vzdelávania
• personálne posilniť metodickú činnosť
zariadenia
• personálne posilniť oddelenie prevencie
• pokračovať v zvyšovaní estetickej úrovne
zariadenia podľa finančných možností

•
•
•
•

neustále sa meniace legislatívne podmienky
financovanie
personálne zmeny
fluktuácia začínajúcich zamestnancov v dôsledku
nízkej mzdy

V Banskej Bystrici dňa 21.10.2014

PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP
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