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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 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

1

Organizačná štruktúra CPPPaP šk.rok 2014/2015

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 2014/2015 sa organizačná štruktúra oproti minulému školskému roku nemenila,
čo znamená že CPPPaP je členené na riaditeľský úsek a tri odborné oddelenia. Ekonomicko-hospodárske
agendy sú na riaditeľskom úseku, ktorý riadi riaditeľ. Odborná činnosť zariadenia sa uskutočňovala
v rámci troch odborných oddelení s nasledujúcim obsadením odbornými zamestnancami:
1. Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy:
psychológ, šk. psychológ: 4
špeciálny pedagóg: 1
sociálna pracovníčka: 1
2. Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké
školy
psychológ, šk. psychológ: 3
špeciálny pedagóg: 1
sociálna pracovníčka: 1
3. Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
psychológ, šk. psychológ: 3
sociálny pedagóg: 1
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 15.09.2014 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:
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Počet žiakov
3263
7350
2422
4161
209
17405

Počet škôl
56
34
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 – kvantitatívny obraz činnosti CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d)
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:

Tabuľka 1 Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2014–2015

Tabuľka 2 Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2014–2015
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Tabuľka 3 Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2014–2015

Tabuľka 4 Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2014–2015
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Tabuľka 5 Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2014–2015

Tabuľka 6 Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2014–2015
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Tabuľka 7 Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2014–2015

Poznámka:
V sledovanom období došlo k miernemu poklesu evidovaných klientov (3137) oproti minulému
školskému roku ( 3182), čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 1,4 % (45 klientov). Za
významnejšie však považujeme, že došlo k nárastu aktivít - odborných činností vykonaných pre klientov
a to z minuloročných 5385 na tohtoročných 5786, čo je nárast o 6,93 % (tabuľka 4).

7

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

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.
Tabuľka: Prehľad o zaradení odborných zamestnancov do kariérových stupňov k 31.8.2015
kategória OZ

celkový
Počet zamestnancov podľa kariérového stupňa
začínajúci OZ
samostatný OZ OZ s I. atestáciou OZ s II. atestáciou
počet

Psychológ, školský
psychológ

12

1

8

3

1

Špeciálny pedagóg

2

0

2

0

0

Sociálny pedagóg

2*

0

1

1

0

* riaditeľ je sociálny pedagóg
Ostatní zamestnanci (odmeňovaný podľa
zákona č. 553/2003 Z. z.) stav k 31.8.2015:

Odborní zamestnanci stav k 31.8.2015:
• riaditeľ (soc.pedag.): 1 (úväzok: 1,0)

•
•
•
•
•
•
•
•

• psychológ, školský psychológ: 12 (úväzkov: 10,3)
(z toho 8 x 1,0, 2 x 0,8, 1 x 0,5, 1 x 0,2)
• špeciálny pedagóg: 2 (úväzok: 2,0)
• sociálny pedagóg: 1 (úväzok: 1,0)
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sociálna pracovníčka: 2 (úväzok: 2,0)
ekonom.-admin. prac.: 1 (úväzok: 1,0)
informatik: 1 (úväzok: 0,15)
účtovníčka: 1 (úväzok: 0,25)
mzdárka: 1 (úväzok: 0,3)
vrátnik – informátor: 1 (úväzok: 1,0)
údržbár – kurič: 1 (úväzok: 1,0)
upratovačka: 2 (2 x 0,4 úväzok)

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnacov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. h):
Priebeh vzdelávania

Počet
vzdelávaných

začalo

pokračuje

ukončilo

1. atestácia

0

0

0

0

2. atestácia

0

1

0

0

Prípravné atestačné vzdelávanie

0

1

0

0

Funkčné vzdelávanie

1

0

0

1

Funkčné inovačné vzdelávanie

0

0

0

0

Funkčné aktualizačné vzdelávanie

0

0

0

0

Adaptačné vzdelávanie

2

2

1

1

Aktualizačné vzdelávanie

3

3

0

3

Inovačné vzdelávanie

1

1

0

1

Forma vzdelávania

Prehľad kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov :

• inovačné vzdelávanie: „Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch,
pároch a rodinách“, miesto konania Bratislava, školitelia vzdelávania: Mgr. Z. Zimová, Mgr. V.
Hambálek, PhDr. I. Valkovič - Coachingplus Bratislava, počet zúčastnených OZ: 1
• inovačné vzdelávanie: „Integratívna práca s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi
v rodinách a inštitúciách“, miesto konania Bratislava, školitelia: prof. Dr. A. Heretík, MUDr. A.
Heretíková - Coachingplus Bratislava, počet zúčastnených OZ: 1
• inovačné vzdelávanie: „Integratívna práca s motiváciou a zmenou“ - inovačné vzdelávanie, miesto
konania Bratislava, školitelia: Mgr. Z. Zimová, Mgr.V. Hambálek, PhDr. I. Valkovič – Coachingplus
Bratislava počet zúčastnených OZ: 1
• inovačné vzdelávanie: overenie profesijných kompetencií v programe „Poradenské zručnosti pre
prácu s adolescentom“, realizované v MPC B. Bystrici, školitelia: Dr. Novakovová, Mgr.
Demianová, Mgr. E. Mrenicová, počet zúčastnených OZ: 1
• aktualizačné vzdelávanie: „Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva
pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny“, miesto konania MPC B. Bystrica, školiteľ Dr. B.
Novakovová, počet zúčastnených OZ: 2
• aktualizačné vzdelávanie: „Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení“; miesto
konania: CPPPaPP Revúca; odborná garancia: PhDr. Nora Gavendová, počet zúčastnených OZ: 2
• odborný seminár „Vzťahová väzba v spojitosti s poruchami správania“, školiteľ Mgr. Z. Zimová,
miesto konania CPPPaP Zvolen, počet zúčastnených OZ: 3
9

• inštruktážny kurz k metóde „COMDI“ (2. blok „Interpretácia“) k Národnému projektu s názvom,
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí“, CPPPaP Banská Bystrica, počet zúčastnených OZ: 15
• inštruktážny kurz „Farby života – Trieda v kríze“- 3. blok - Národný projekt s názvom „Komplexný
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“,
školiteľ Mgr. Fialová, DAP Services a.s., Ostrava, zúčastnili sa psychológovia Centra
• inštruktážny kurz „Monitoring správania žiakov – INTERAKT“ realizovaný v rámci Národného
projektu s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí“, zúčstnili sa psychológovia Centra
• inštruktážny kurz k IKT aplikáciám pomôcky pre riadenie komplexného poradenského systému
„KomposyT“, k Národnému projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania
sociálno-patologických javov v školskom prostredí“
koordinátor Dr. A. Kopányiová, PhD.,
VÚDPaP Bratislava, zúčastnili psychológovia a špeciálni pedagógovia Centra
• inštruktážny kurz v metóde „Farby života – hĺbkový snímok jednotlivca“, k Národnému projektu
s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí“, školiteľ Mgr. Fialová, DAP Services a.s. Ostrava, zúčastnili sa psychológovia
Centra
• inštruktážny seminár „Poradenstvo hrou“, realizovaný v Národnom dome v Banskej Bystrici,
školiteľ Dr. M. Hargašová, PhD., VUDPaP Bratislava, počet zúčastnených OZ: 2
• 2. medzinárodná konferencia k Národnému projektu „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, hotel Dixon v Banskej Bystrici,
školitelia zamestnanci VÚDPaP Bratislava, počet zúčastnených OZ: 2
• Sociálno-psychologický výcvik v supervízii realizovaný v rámci vzdelávacích aktivít Národného
projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí“; rozsah vzdelávania 150 hodín; odborná garancia: Doc.PhDr. Jan Kožnar, Csc.,
počet zúčastnených OZ: 3
• odborní zamestnanci CPPPaP sa zúčastňovali skupinovej supervízie, ktorá prebiehala v priestoroch
CPPPaP pod vedením PhDr. Juraja Žilinčíka; formou bálintovských skupín zameraných na
poradenský proces a prácu s klientom
• interný odborný seminár „Komunikačný model Schulz von Thuna“ v rámci preventívneho
psychologického poradenstva v zmysle § 55 zákona č. 317/2009; zúčastnili sa všetci odborní
zamestananci Centra; lektor PhDr. Milan Zacharovský
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I. 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.
11.11.2014 – Pracovná porada pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských
psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl
Program:
• Aktuálne otázky spolupráce CPPPaP s výchovnými poradcami škôl
vedúci odborní zamestnanci, Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie,
Banská Bystrica
• Aktuálne zistenia z inšpekčnej činnosti Školského inšpekčného centra v Banskej Bystrici
Mgr. Dagmar Záborská, PaedDr. Daniela Kmeťová, Školské inšpekčné centrum, Banská Bystrica
• Národný projekt - „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
Paulína Nekorancová PhD., Mgr. Martina Slovíková, Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie, Bratislava
27.10.2014, 15.04.2015 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
7.10.2014 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese BB
Program:
• Krízová intervencia v školách
• Kyberšikana – teoretické východiská a praktické ukážky práce s triedou
21.04.2015 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu BB
Program:
• Spolupráca v oblasti prevencie v šk. roku 2015/2016
• Tolerancia a ľudské práva na Slovensku a vo Francúzsku
• Supervízia a možnosti jej využitia v školskom prostredí
• Modelové situácie riešenia rizikového správania v škole
V rámci metodického usmerňovania CPPPaP v banskobystrickom kraji sa uskutočnili tieto akcie:
16.10.2014 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP
Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP)
Program:
• Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji.
• Aktuálne problémy diagnostiky detí so sociálne znevýhodneného prostredia – skúsenosti z praxe,
príklady dobrej praxe.
• Evidencia činností CPPPaP – aktuálna štatistika klientov a odborných činností za šk. r. 2013/2014
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11.11.2014 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP
Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP)
Program:
• Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji.
PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP B. Bystrica
• Krajská analýza výstupov z depistáže výskytu žiakov so ŠVVP a výskytu sociálno- patologických
javov v základných školách Banskobystrického kraja (komparácia okresných výstupov vs. BB
kraj, BB kraj vs. SR).
Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. a Mgr. Martina Slovíková, VÚDPaP Bratislava
05.02.2015 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP
Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP)
Program:
• Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji.
PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP B. Bystrica
• Analýza procesov odborných činností v podmienkach CPPPaP. Príprava podkladov pre plánovanú
procesnú analýzu. Mgr. Zuzana Vencelová, CPPPaP Banská Bystrica
• Supervízia odborných činností v podmienkach CPPPaP. PhDr. Ľubomír Tichý
14.05.2015 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP
Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP)
Program:
• Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji.
PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP B. Bystrica
• Procesná mapa odborných činností – oboznámenie s vykonanou procesnou analýzou procesov
odborných činností v podmienkach CPPPaP. Pripomienkovanie.
Mgr. Zuzana Vencelová, CPPPaP Banská Bystrica
• Supervízia odborných činností školských odborných zamestnancov v podmienkach škôl.
PhDr. Ľubomír Tichý, CPPPaP Banská Bystrica
8. – 9.1.2015 – Odborné pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP v SR zamerané na
otázky supervízie
Program: poslanie a úlohy supervízie v odbornej činnosti CPPPaP, mapy a modely supevízie, menu
supervízie, tvorba modelu supervíznej činnosti v praxi Centier, prezentácia supervíznych modelov
2.) Ďalšie odborné aktivity CPPPaP realizované pre školy a školské zariadenia:
1.2 Metodicko – odborná činnosť

Centrum zabezpečuje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. metodické usmerňovanie ďalších zložiek
systému výchovného poradenstva v školách – výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny
pedagóg, sociálny pedagóg. Okrem toho poskytuje metodickú pomoc a poradenstvo učiteľom
a zákonným zástupcom detí. Prehľad vykonanej metodicko – odbornej činnosti je uvedený v tabuľke 5.
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2.2 Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho pokračovania

Každoročne sme oslovovaní školami so žiadosťou zabezpečiť psychologické vyšetrenie v rámci
prijímacieho konania na danú školu. Zoznam škôl kde sme realizovali v šk. roku 2014/2015 prijímacie
skúšky a počty detí ukazuje tabuľka 1:
Tabuľka 1: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok v šk. r. 2014/2015
Škola
Gymnázium JGT , franc. trieda + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Konzervatórium
Športové gymnázium – prima a kvinta
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
ZŠ Brusno
ZŠ Golianova + dodat.
ZŠ SSV
Spolu:

Miesto
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Brusno
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Dátum
Počet
25.3.2015 119
26.3.2015 77
27.3.2015 79
26.3.2015 60
25.3.2015 179
11.5.2015 39
28.5.2015 14
5.5. a 14.5.2015 48
20.3.2015 125
740

Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích skúšok za posledných desaťrokov ukazuje
tabuľka 2:
Tabuľka 2: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za posledných 10 rokov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Školský rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
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Počet detí
1176
1362
771
559
411
414
420
511
601
740

2.3 Preventívno – výchovné aktivity (besedy, prednášky, preventívne programy)

V školskom roku 2014/2015 boli vykonané odbornými zamestnancami CPPPaP tieto aktivity:
Prednášky, besedy, poradenstvo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prednášky pre rodičov na tému „Školská spôsobilosť“ pre štyri materské školy a jednu základnú
školu (93 rodičov)
Kariérové poradenstvo pre rodičov a žiakov ôsmich a deviatych ročníkov (622 konzultácií)
Kariérové poradenstvo pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl (812 konzultácií)
Efektívna komunikácia – besedy pre žiakov ZŠ (1) a SŠ (5), počet účastníkov: 272
Prevencia užívania legálnych drog – workshopy pre žiakov stredných škôl a domovy mládeže,
počet účastníkov: 811
Učenie a motivácia – besedy na danú tému pre žiakov prvých až tretích ročníkov stredných škôl,
počet účastníkov: 462
Výchova k tolerancii – besedy zamerané na prevenciu rasizmu a xenofóbie pre žiakov základných
škôl a stredných škôl, počet účastníkov: 329
Práca psychológa v škole – beseda pre žiakov prvého ročníka SŠ o práci psychológa v škole, počet
účastníkov: 66,
Psychologické aspekty voľby vysokoškolského štúdia – beseda zameraná na problematiku voľbu
ďalšieho štúdia, určená žiakom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl, počet žiakov: 571
Psychologické aspekty voľby stredoškolského štúdia – beseda zameraná na problematiku voľbu
ďalšieho štúdia, určená žiakom deviateho ročníka základných škôl, počet žiakov: 18
Zásady efektívneho učenia – besedy o efektívnom učení pre žiakov prvých ročníkov stredných
škôl, počet účastníkov: 200

Preventívne programy:
•

•
•
•
•
•

„Predškolská psychostimulačná skupina pre deti a ich rodičov“ Program pre deti
s odloženým začiatkom PŠD a ich rodičov zameraný na rozvoj kognitívnych procesov a vôľovomotivačnej zložky osobnosti. V rámci programu sa uskutočnilo 8 stretnutí pre 9 detí resp. ich
rodičov.
Peer program I. – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie alkoholových a drogových
závislostí“ – pre žiakov stredných škôl, zapojených 5 stredných škôl, počet žiakov: 46
Peer program II. – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie alkoholových a
drogových závislostí“ – pre študentov Pedagogickej fakulty UMB B. Bystrica (študijný odbor
psychológia, učiteľstvo pedagogika-psychológia, sociálna práca), počet študentov: 32
Adaptačný program – program špeciálne určený pre žiakov piatych ročníkov ZŠ a prvých
ročníkov SŠ zameraný na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na druhý stupeň
vzdelávania, príp. strednú školu. Počet žiakov: 274
Program zlepšenia vzťahov medzi žiakmi – sa zameriava na ozdravenie klímy v rovesníckom
kolektíve. Program bol realizovaný na piatich základných školách a absolvovalo ho 208 žiakov.
Program prevencie rizikového správania na internete a PC – tento program bol realizovaný
na piatich základných školách (5. – 9. ročník) a obchodnej akadémii. Celkovo ho absolvovalo 643
žiakov.
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•
•

Program prevencie zneužívania alkoholu a nelegálnych drog – program bol realizovaný
v dvoch domovoch mládeže, jednom gymnáziu a jednej základnej škole. Zúčastnilo sa ho 286
žiakov.
Program kariérového poradenstva pre základné a stredné školy – zameraný na poradenstvo
pre žiakov a ich rodičov pri výbere ďalšieho vzdelávania alebo povolania, zahŕňa diagnostiku,
individuálne poradenstvo, informácie a možnosti ďalšieho vzdelávania. Program sa realizoval na:
ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sl. Lupča, ZŠ Narnia, ZŠ Poniky, ZŠ SVV Skuteckého, SZŠ Mládežnícka,
ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ Ľubietová, ZŠ Brusno, ZŠ Moskovská, ZŠ SNP 20, ZŠ
Sitnianska, ZŠ Bakossova, ZŠ Radvaň, Gymnáziu A. Sládkoviča, Obchodnej akadémii, SPŠ J.
Murgaša, Evnjelickom gymnáziu, SOŠ elektrotechnickom, Gymnáziu M. Kováča.

J. 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. Jeho ukončenie je naplánované na november 2015.

L. 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 opravili sociálne zariadenia vo vstupnej hale, ktoré
slúžia najmä klientom a ich rodičom, ako aj sociálne zariadenia v zelenej budove pri zasadačke. Po
oprave sociálne zariadenia spĺňajú požadovaný hygienický štandard a celkovo oprava prispela
k skvalitneniu a skultúrneniu prostredia Centra.
2. Počítače – Hardware, Software
V minulom školskom roku sme investovali do nákupu zariadení, ktoré pomôžu pri údržbe
rozsiahleho areálu Centra. Išlo o nákup motorvej kosačky PM-4601 S3 Dolmar a 116-dielneho kufra
s náradím. Do dielne bola zakúpená brúska. Ďalšie nákupy sa týkali počítačovej techniky, v decembri
2014 boli zakúpené 4 ks PC HP ProDesk 600 GI Mini Desktop i5-4570 Intel HD 4GB, 4 ks externej
DVD mechaniky Transcend, Monitor Philips LCD 223V5LHSB 21,5´´ a 1 ks externého HDD WD 1TB.
Pre laminovanie rôznych dokumentov bola zakúpená veľká A3 laminovačka. Každá kancelária je
vybavená stolovým počítačom, tlačiarňou a pripojením na internet.
3. Internet
Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL.
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4. Knižnica
CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2015 6195 titulov. V školskom roku 2014–2015
pribudlo 21 kníh v hodnote 227,28 €. Okrem toho je v knižnici 1863 tzv. separátiek. Do knižnice
pribudlo 24 materiálov evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8058 titulov.
5. Testy
Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je
evidovaných ku dňu 31.8.2015 celkom 1186 skladových položiek – čo predstavuje 279 testov.
V školskom roku 2014 – 2015 získali dva testy: DTLUS – Dynamický test latentných učebných
schopností a relexačnú metódu Psychobalzam. Vo výpožičke ostáva 23 testov a metodiky: Farby života,
Mangold a COMDI od Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Bratislava, ktoré
budú koncom roku 2015 bezodplatne prevedené do majetku Centra.
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
9. Adiktologie
10. Alkoholizmus a drogové závislosti
11. Efeta
12. Empatia

a dva časopisy zamerané na riadenie školského zariadenia:
13. Škola
14. Verejná správa
M. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. m)
Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2014 (v €) a rozpočte pre rok 2015 (v €):
Rozpočet 2013

Stav k 31.12.2014

Celková suma

349 174 €

Celková suma

320 209 €

Mzdy (610):

209 341 €

Mzdy (610):

205 092 €

Odvody (620):

73 164 €

Odvody (620):

72 194 €

Ostatné výdavky:
(630)

52 703 €

Ostatné
výdavky:
(630)

42 923 €

Havarijný stav:

13.966 €
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Rozpočet 2015 Stav k 1.1.2014

N. Vyhodnotenie cieľov (§ 2, ods.1, pís. n)
Základným cieľom CPPPaP B. Bystrica je poskytovať odborné služby a odbornú starostlivosť
vyplývajúcu zo školského zákona. Hlavným ukazovateľom plnenia cieľa je pokrytie požiadaviek
verejnosti (klienti a ich rodičia, školy, pedagógovia) a splnenie Plánu činností a úloh na daný školský
rok, kde sú definované špecifické úlohy vychádzajúce z aktuálnych pedagogicko-organizačných
pokynov. Priebežne (mesačne) je plnenie úloh a cieľov kontrolované na gremiálnych poradách vedenia.
Na základe vyššie uvedených údajov a informácií konštatujeme, že Plán činnosti a úloh CPPPaP
a stanovené ciele pre školský rok 2014/2015 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

• kvalitné možnosti odborného rastu
odborných zamestnancov v rámci
kontinuálneho a iného odborného
vzdelávania
• zapojenie sa do nového Národného projektu
• získanie mimorozpočtových zdrojov
• zmena financovania

•
•
•
•

neustále sa meniace legislatívne podmienky
financovanie
vznik súkromných cienter v okrese
destabilizácia systému výchovného
poradenstva a prevencie
• zmena zriaďovateľa
• pokles záujmu o služby zo strany verejnosti

V Banskej Bystrici dňa 21.10.2015

PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP
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