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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 

4.) Internetová adresa: web URL: http://cpppap.svsbb.sk; e-mail: cpppapbb@svsbb.sk,  

5.) Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

6.) Riaditeľ CPPPaP: PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg s II. atestáciou 

7.) Ďalší vedúci odborní zamestnanci: (Viď. Organizačnú štruktúra CPPPaP) 

a. Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička s I. atestáciou, zástupca riaditeľa CPPPaP, vedúca 

oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie  

b. PhDr. Bibiána Čížová, psychologička s I. atestáciou, vedúca oddelenia poradenstva 

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

c. PhDr. Daniela Schranzová, psychologička s I. atestáciou, vedúca oddelenia poradenstva 

v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy 

 

 

V školskom roku 2016/2017 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 (viď. schému na s.2). 
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Organizačná štruktúra CPPPaP šk. rok 2016/2017   
 

    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RIADITEĽ 
a riaditeľský úsek 

 

(ekonomicko – administratívna pracovníčka, mzdárka a 

personalistka, účtovníčka, informátor – vrátnica, údržbár, 

kurič, záhradník, upratovačky, informatik) 

Oddelenie poradenstva 

sociálneho vývinu a 

prevencie 

 

 
 

Oddelenie  poradenstva  

v osobnostnom, 

vzdelávacom a kariérovom 

vývine pre stredné a vysoké 

školy 

Oddelenie poradenstva  

v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine pre 

predškolský vek  a základné 

školy 

Odborní a ostatní 

zamestnanci oddelenia 
 

(psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, sociálni pedagógovia, 

sociálne pracovníčky) 

Odborní a ostatní 

zamestnanci oddelenia 
 

(psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, sociálni pedagógovia, 

sociálne pracovníčky) 
 

Odborní a ostatní 

zamestnanci oddelenia 
 

(psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, sociálni pedagógovia, 

sociálne pracovníčky) 
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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 Centra vedecko-technických informácií (CVTI)  boli počty detí 

v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom okrese k 15.09.2016 nasledovné:  

     

Prameň:  

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/prehlady-skol.html?page 

_id=9725 

 
 

1. Potenciálna klientela CPPPaP 

 

Typ školy: Počet žiakov Počet škôl 

Materské školy - všetky  3312 59 

Základné školy - všetky  7691 34 

Gymnáziá, št. súkr. cirk.  2499 6 

Stredné odborné školy – všetky  4031 9 

Konzervatóriá 220 1 

Spolu: 17753 109 

 

 

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: 
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Tabuľka 1  Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2016–2017 

 
 

Tabuľka 2  Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2016–2017 

 
 

Tabuľka 3  Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2016–2017 
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Tabuľka 4  Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2016–2017 
 

 
 

Tabuľka 5  Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2016–2017 
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Tabuľka 6  Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2016–2017 

 
 

Tabuľka 7  Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2016–2017 

 

 

Poznámka: 

 

V sledovanom období došlo k nárastu evidovaných klientov (3243) oproti minulému školskému 

roku ( 2937), čo predstavuje v  percentuálnom vyjadrení 9,4 % (306 klientov). Oproti minulému šk. roku 

došlo k miernemu poklesu  poskytnutých odborných činností klientom  a to z minuloročných 6268 na 

tohtoročných 6087, čo je pokles o 2,9 % . 
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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 31.8.2017 

 

kategória OZ celkový 

počet 

Počet zamestnancov podľa kariérového stupňa 

začínajúci OZ samostatný OZ OZ s I. atestáciou OZ s II. atestáciou 

 

Psychológ, školský 

psychológ 

13 0 9 4 0 

 

Špeciálny pedagóg 

 

2 0 1 1 0 

 

Sociálny pedagóg 

 

2* 0 1 0 1 

* riaditeľ je sociálny pedagóg 

 
Odborní zamestnanci stav k 31.8.2017:    

 
 riaditeľ (soc.pedag.): 1 (úväzok: 1,0)   

 psychológ, školský psychológ: 13  (úväzkov: 11,0) 

(z toho 8 x 1,0, 3 x 0,8, 1 x 0,4, 1 x 0,2) 

 špeciálny pedagóg: 2 (úväzok: 2,0)   

 sociálny pedagóg:   1 (úväzok: 1,0)   

 

Ostatní zamestnanci (odmeňovaný podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z.) stav k 31.8.2017:  
 

 sociálna pracovníčka: 2 (úväzok: 2,0)   

 ekonom.-admin. prac.: 1 (úväzok: 1,0)   

 informatik: 0 (úväzok: 0)  

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

     Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 

začalo  pokračuje ukončilo 

1. atestácia 1 0 0 1 

2. atestácia 0 0 0 0 

Prípravné atestačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné inovačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné aktualizačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Adaptačné vzdelávanie 1 0    0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 4 0 2 2 

Inovačné vzdelávanie 4 0 1 3 

 

Prehľad kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov : 

 

Kontinuálne vzdelávanie: 

 

 inovačné vzdelávanie: „Kognitívno-behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí 

a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania“, miesto konania 

Liptovský Mikuláš, školiteľ vzdelávania: PhDr. Miloš Šlepecký, ABC Slovenský inštitút pre výcvik 

v kognitívno - behaviorálnej psychológii počet zúčastnených OZ: 3 

 

 inovačné vzdelávanie: „Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii“, miesto konania Košice, 

školiteľ vzdelávania: PhDr. E. Linhová a PhDr. I. Skoumalová, Košický inštitút pre systemickú 

skúsenosť, počet zúčastnených OZ: 1 
 

 aktualizačné vzdelávanie: „Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, 

smrti učiteľa/žiaka“ , miesto konania Zlaté Moravce, Ružomberok, Nové Zámky; školiteľ 

vzdelávania: Mgr. Mária Analaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja Piešťany, počet 

zúčastnených OZ: 2 

 

 aktualizačné vzdelávanie: „Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka 

z marginalizovaných rómskych komunít“, školiteľ PaedDr. Štefan Šiška, MPC Prešov, počet 

zúčastnených OZ: 4 

 

 Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie PZ a OZ, MPC Banská Bystrica, 

školiteľ vzdelávania: Boris Sihelský, počet zúčastnených OZ: 1 

 

Vykonané atestácie: 

 

 Mgr. Elena Ondrušková v termíne 30.11.2016 absolvovala 1. atestačnú skúšku a obhajobu práce na 

tému „Pozitívna motivácia v práci so žiakmi s poruchami učenia“, miesto konania MPC Bratislava  
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Ďalšie odborné a iné vzdelávanie: 

 

 Odborný seminár „Úloha pregramotnosti v materskej škole a ako ju rozvíjať“, prednášajúce:  

Doc. PhDr. O. Zápotočná, PhD. , Doc. PaedDr. Z. Petrová, PhD. (spoluatorky ŠVP pre MŠ) a Prof. 

PhDr. M. Mikulajová, PhD. a PaedDr. Z. Sümegiová (autorky metodiky), miesto konania Fakulta 

psychológie PEVŠ, počet zúčastnených OZ: 2  

 

 školenie „Intervencia dieťaťu so syndrómom CAN a CSA“, lektorka Mgr. J. Končelíková, 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, miesto konania ÚPSVaR B. Bystrica, počet zúčastnených OZ: 1  

 

 odborná konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku CPPPaP Martin, garant VÚDPaP Bratislava, 

miesto konania Lekárska fakulta Jesseniovej univerzity Martin, počet zúčastnených OZ: 2 

  

 seminár „Vnútorné predpisy centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“, 

lektor JUDr. D. Bedlovičová, miesto konania B. Bystrica, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 odborný seminár „Fenomény internetu v živote mladých ľudí z pohľadu psychologickej 

internetovej poradne“, lektor Mgr. M. Madro, garant CPPPaP Zvolen, miesto konania Zvolen, počet 

zúčastnených OZ: 1 

 

 Odborný seminár k používaniu a interpretácii výsledkov Testu školskej pripravenosti – individuálna 

administrácia, lektor PhDr. E. Farkašová, CSc., VÚDPaP Bratislava, miesto konania CPPPaP B. 

Bystrica, počet zúčastnených OZ: 4 

 

 kurz KUPOZ program pre rozvoj pozornosti detí, organizátori KUPROG CZ s.r.o. a TREA s.r.o., 

miesto konania TREA – fyziatricko-psychologické centrum Bratislava, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 medzinárodná konferencia „Perspektíva v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na 

Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“, organizátor Katedra sociálnej práce PF UMB B. 

Bystrica v spolupráci s Lillehammer University College, miesto konania SZU B. Bystrica, počet 

zúčastnených OZ: 1 

 

 odborný seminár na tému „Striedavá starostlivosť“, lektorky Mgr.  Žilinčíková a Mgr. Žiaková, 

miesto konania OZ Návrat B. Bystrica, počet zúčastnených OZ: 4 

 

 informačno-konzultačný seminár „Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením“, lektorky PaedDr. M. Tekelová, MŠVVaV SR a PaedDr. K. Vladová, PhD., ŠPÚ, 

miesto konania B. Bystrica, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 Získanie certifikátu supervízora European Association for Supervision and Coaching e. V. 

(EASC) ako ukončenie výcviku v supervízii, ktorý bol realizovaný v rámci vzdelávacích aktivít 

Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí“; odborná garancia: Doc.PhDr. Jan Kožnar, CSc., počet 

zúčastnených OZ: 3 
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 Tréningový kurz: „INPP (Inštitút neurofyziologickej psychológie) školský intervenčný program“ 

Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava, miesto konania: ZŠ Revúca, Hviezdoslavova ul. Dr. 

Juhás, počet zúčastnených OZ: 2  

 

 Odborný seminár „Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?“- neurofyziologické príčiny zlyhávania 

u detí so ŠVVP“ – BALANS poradňa zdravého vývinu, miesto konania  Banská Bystrica, počet 

zúčastnených: 3 OZ 

 

 Tréning trénerov: „Nestaň sa otrokom! 2 – prevencia obchodovania s ľuďmi“, Medzinárodná 

organizácia pre migráciu (IOM), miesto konania Banská Bystrica, počet zúčastnených OZ: 3 

 

 „Koučovanie manželských párov“ - Bratislava, Family Garden,  počet zúčastnených OZ: 1 

 

 Kurz „Systemický rozhovor“, lektorka PhDr. E. Linhová, Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, 

miesto konania CŠPP B. Bystrica, počet zúčastnených OZ: 3  

 

 Odborný seminár „Miesto projektívnej hry a  scénických techník v psychodiagnostike detí“, 

UMB Banská Bystrica, lektorka PhDr. Eva Reichelová počet zúčastnených OZ: 1  

 

 Vzdelávanie : „Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby“, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej 

väzby, lektor: PaedDr. Dušana Priehradná, CPPPaP Revúca, počet zúčastnených OZ: 2 

 

 Medzinárodná konferencia: „Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie“, 

miesto konania Bratislava, počet zúčastnených OZ: 1  

 

 Konferencia k 40. výročiu CPPPaP Martin, počet zúčastnených OZ: 1  

 

 Workshop „Prevencia extrémizmu“ miesto konania Bratislava, počet zúčastnených OZ:  1 

 

 Odborný seminár k používaniu a interpretácii výsledkov Testu školskej pripravenosti – individuálna 

administrácia, lektor PhDr. E. Farkašová, CSc., VÚDPaP Bratislava, miesto konania CPPPaP  

B. Bystrica, zúčastnili sa OZ CPPPaP 

 

 Workshop „Modriny na duši“, sy CAN, lektorka Mgr. M. Kováčová, Centrum Slniečko n.o. Nitra, 

miesto konania CPPPaP Zvolen, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 Odborný seminár na tému „Striedavá starostlivosť“,  miesto konania OZ Návrat B. Bystrica, 

zúčastnili sa odborní zamestnanci oddelení 

 

 Odborný seminár „Využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva 

a nastavenie vzájomnej spolupráce medzi školami a PC a zamestnávateľmi  a PC pri realizácii 

poradenstva s využitím diagnostických nástrojov“, gestor Národný ústav celoživotného 

vzdelávania, miesto konania Banská Bystrica, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 Kurz „Krízová intervencia v školách“, lektor Mgr. M. Analaiová, PhD., Inštitút osobnostného 

rozvoja, miesto konania Ružomberok, počet zúčastnených OZ: 1 
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 Interné semináre pre odborných zamestnancov CPPPaP: 

 

 21.10.2016 – „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 21.11.2016 - odborný seminár „Preventívny program ART (Agression Replacement Training)“, 

školitelia Mgr. R. Sabo, PhD. a Mgr. J. Šolcová, PhD., PF UMB B. Bystrica, realizované  

v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 21.01.2017 - „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 24.02.2017 - odborný seminár „Mobbing v školách“, školiteľka Prof. PhDr. S. Kariková, PhD., 

PF UMB B. Bystrica, realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 24.03.2017 – odborný seminár k prijímacím skúškam na stredné školy, školitelia Mgr. Z. 

Vencelová a Mgr. A.Kalina, realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 21.04.2017 – odborný seminár: „Preventívne psychologické poradenstvo“ v zmysle  

§ 55 zákona č. 317/2009 Z.z., , školiteľ PhDr. M. Zacharovský, realizované v CPPPaP Banská 

Bystrica 
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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. 

 

 

17.10.2016 –  Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu 

Banská Bystrica   

Program: 

 Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Mgr. J. Dolák, 

Resocializačné stredisko Návrat Kráľová) 

 Prevencia násilia na deťoch v SR (Mgr. Z. Benková a Mgr. K. Jánošová) 

 Prevencia násilia na deťoch v ČR a Ochrana obetí násilných trestných činov v ČR (PhDr. J. 

Kopčanský, zástupca riaditeľa Výchovného ústavu pro mládež Ostrava)  

 

 

13.10.2015 –  Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných a stredných škôl okresu 

Banská Bystrica   

Program: 

 Metóda ART – tréning nahradzovania agresivity iným správaním  (Mgr. R. Sabo, PhD., 

Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica) 

 Preventívny program zameraný na kyberšikanu (Mgr. B. Holáková, CPPPaP B. Bystrica) 

 Prezentácia projektu – „Dokážeš existovať v rozmanitom svete?“ (PhDr. K. Kurčíková, PhD., 

Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica) 

 Včasná intervencia a činnosť Centra včasnej intervencie (CVI) (Mgr. Jana Šlapková, CVI B. 

Bystrica, n. o.) 

 Žiaci so ŠVVP – aktuálne problémy v práci výchovného poradcu (Mgr. S. Cabanová, CPPPaP B. 

Bystrica) 

 

 

25.10.2016 –  Pracovné stretnutie novoustanovených výchovných poradcov základných škôl okresu 

Banská Bystrica   

Program: 

 Postavenie VP v systéme VPaP – základné princípy spolupráce (PhDr. D. Schranzová) 

 Kontakt VP a CPPPaP prostredníctvom sociálnej pracovníčky  (Mgr. Milada Piliarová) 

 Žiaci so ŠVVP – dokumentácia, legislatíva a aktuálne problémy (Mgr. E. Ondrušková) 

 Spolupráca VP so Školským výpočtovým strediskom v procese prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ 

(PhDr. D. Žilinčíková) 

 Individuálne konzultácie pre výchovných poradcov 
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22.11.2016 a 16.3.2017 – 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 

 Riešenie konkrétnych problémov a situácií v práci so žiakmi so ŠVVP 

 

 

9.3.2017 – Pracovná porada riaditeľov malotriednych základných škôl v okrese B. Bystrica  

Program: 

 Diskusia o najčastejšie sa vyskytujúcich problémoch na I. stupni ZŠ, výmena skúseností 

 Sprostredkovanie aktuálnych informácií 

 

 

11.4.2017 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese BB  

Program: 

 Psychosexuálny vývin detí a dospievajúcich (MUDr. M. Patarák, Psychiatrická klinika, FN B. 

Bystrica) 

 Program „Hrou proti AIDS“ (MUDr. Pavol Lokša, Poradňa zdravia, RÚVZ b. Bystrica) 

 

 

25.04.2017 – Pracovná porada výchovných poradcov základných a stredných škôl okresu BB 

Program:  

 Mobbing v školskom prostredí (Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. UMB B. Bystrica) 

 Problémové správanie v škole – jeho možné príčiny, dôsledky a postupy korekcií (Doc. PaedDr. 

L. Kaliská, PhD., UMB B. Bystrica) 

 

 

2.) Vystúpenie v médiách 

 12.10.2016 – Rádio Lumen, téma: Ako si vybrať vysokú školu 

 16.11.2016 – RTVS, téma: Kyberšikana 

 26.04.2017 – RTVS, téma: Domáce vzdelávanie a jeho riziká 

 30.08.2017 – Rádio Lumen, téma: September a škola 

 

3.) Ďalšie odborné aktivity  CPPPaP realizované pre školy a školské zariadenia: 

3.1 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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CPPPaP B. Bystrica na základe poverenia KŠÚ č. 2010/00004-04368 metodicky usmerňuje školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v územnej pôsobnosti. V rámci metodického 

usmerňovania CPPPaP v banskobystrickom kraji sa uskutočnili tieto akcie: 

 

11.10.2016 – Metodicko-supervízne pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

 

Program: 

1. Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji. 

2. Návrh prioritných tém do Plánu hlavých úloh VÚDPaP na rok 2017 a návrh hlavných činností 

Metodickej rady na rok 2017 

3. Aktuálne problémy odbornej starostlivosti o klientov CPPPaP, skúsenosti z praxe, príklady dobrej 

praxe. 

4. Evidencia činností CPPPaP – aktuálna štatistika klientov a odborných činností za            šk. rok 

2015/2016 

 

30.05.2017 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja (riaditelia okresných CPPPaP) 

 

Program: 

1. Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji.  

2. e-Government v praxi CPPPaP. Prioritné úlohy v zmysle platnej legislatívy na rok 2017. 

3. Aktuálne problémy odbornej starostlivosti o klientov CPPPaP. 

4. Diskusia 

 

3.2 Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania 
 

Každoročne zabezpečujeme psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania na základné a 

stredné školy. Zoznam škôl kde sme realizovali v šk. roku 2016/2017 prijímacie skúšky a počty detí sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Tabuľka: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok v šk. r. 2016/2017 

 

Škola Miesto Dátum Počet 

Gymnázium JGT , francúzska trieda  Banská Bystrica 28.3.2017 93 

Bilingválne gymnázium  – evanjelické  Banská Bystrica 3. a 4.4.2017 160 

Konzervatórium Banská Bystrica 31.3.2017 59 

Športové gymnázium – prima a kvinta Banská Bystrica 29.3. a 9.-

11.5.2017 

188 

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa  Banská Bystrica 9. a 12.5.2017 26 

ZŠ Golianova + dodat. Banská Bystrica 10. a 11.5.2017 64 

ZŠ SSV Banská Bystrica 12.4.2017 90 

ZŠ Brusno Brusno 25.10.2016, 

30.5 a 21.6.2017 

23 

Spolu:   703 
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Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích skúšok za posledných desať rokov ukazuje 

tabuľka 2: 

 

Tabuľka 2: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za posledných 10 rokov  

 

 

 Školský rok Počet detí 

1 2007/2008 771 

2 2008/2009 559 

3 2009/2010 411 

4 2010/2011 414 

5 2011/2012 420 

6 2012/2013 511 

7 2013/2014 601 

8 2014/2015 740 

9 2015/2016 695 

10 2016/2017 703 

 

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

 

V školskom roku 2016/2017 boli vykonané odbornými zamestnancami CPPPaP tieto aktivity: 

 

Prednášky, besedy, poradenstvo: 

 

 Prednášky a besedy pre rodičov budúcich prvákov na tému „Školská spôsobilosť“ (MŠ Strážovská, 

MŠ Šalgotarjánska, MŠ Radvanská 28, MŠ Jakubská cesta, MŠ ul. L. Sáru) 

 

 Depistáž úrovne školskej spôsobilosti (MŠ ul. L. Sáru, MŠ ul. Šalgotarjánska, SZŠ s MŠ  Dráčik, 

MŠ Selce)  

 

 Kariérové poradenstvo pre žiakov ôsmich a deviatych ročníkov ZŠ   
Ôsme ročníky: ZŠ Ľubietová, ZŠ Poniky, ZŠ SSV, ZŠ Bakossova, ZŠ Radvaň, ZŠ Mládežnícka, 

ZŠ Tr. SNP, ZŠ Narnia, ZŠ Golianova, ZŠ Selce, SZŠ Dve ruky (Fantázia) 

Deviate ročníky: ZŠ Poniky, ZŠ Ľubietová, SZŠ Mládežnícka, ZŠ Golianova, ZŠ Tr. SNP, ZŠ 

Moskovská, ZŠ SSV, ZŠ Staré Hory, ZŠ Selce, ZŠ Narnia, ZŠ Ďumbierska ul.,  ZŠ Brusno,  SZŠ 

U Filipa,  ZŠ Radvaň 

 

 Kariérové poradenstvo pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl  

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník 

- Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica, 3. a 4. ročník 

- Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 3. a 4. ročník 

- Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník a septima 

- Gymnázium A.Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročník  

- Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. a 4. ročník 

- OA Banská Bystrica, 4. ročník 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník 

- SPŠ stavebná Kremnička, 3. a 4. ročník 
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- SŠ SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 4. ročník  

- SŠ SOŠ podnikania Banská Bystrica, 3. ročník 

- SOŠ informačných technológii Banská Bystrica, 4. ročník 

- SOŠ HSaO Banská Bystrica, 5. ročník  

 

 Prevencia užívania drog (alkohol, tabak, marihuana) – besedy pre žiakov ZŠ a SŠ 

- ZŠ Staré Hory, 6.-9. ročník 

- Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica, 2. ročník 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. ročník 

- Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 1. ročník  

-  

 Ako sa správať na internete (bezpečnosť na internete) – besedy pre  žiakov základných škôl 

- ZŠ Slovenská Ľupča, 3. – 7. ročník 

- ZŠ SSV Banská Bystrica, 6. a 7. ročník 

- ZŠ Bakossova Banská Bystrica, 5. ročník 

- ZŠ Golianova  Banská Bystrica, 6. ročník 

 

 Adaptácia na nový kolektív – workshopy pre žiakov ZŠ a SŠ: 

- ZŠ Pieninská Banská Bystrica, 5. ročník 

- ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, 5. ročník 

- Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 1. ročník 

- SPŠ stavebná Banská Bystrica, 1. ročník 

- Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročník 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník 

- SOŠ stavebná Banská Bystrica, 1. ročník 

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník  

- Športové gymnázium B. Bystrica, 1. ročník 

 

 Zvládanie záťažových situácií (Monitor) – workshop pre žiakov 9. roč. ZŠ Sitnianska 

 

 Alkohol a diskotékové drogy – besedy pre žiakov strených škôl z školského internátu a domova 

mládeže ul. Havranské, B. Bystrica 

 

 Riešenie konfliktov: beseda pre žiakov prvého ročníka SŠ (SOŠ HSaO) 

 

 Vzťahy medzi nami v triede – besedy pre žiakov ZŠ a SŠ 

- ZŠ Poniky, 3., 5. a 6 ročník 

- ZŠ Moskovská Banská Bystrica, 5. ročník 

- ZŠ Bakossova Banská Bystrica, 5. ročník 

- ZŠ Gaštanová Banská Bystrica, 6. ročník 

- ZŠ Š. Moysesa Banská Bystrica, 5. ročník 

- ZŠ Golianova Banská Bystrica, 6. ročník 

- SZŠ U Filipa Banská Bystrica, 4. ročník 

- Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica, 2. ročník 

 

 Prevencia kyberšikany – beseda pre žiakov strednej školy 

- Obchodná akadémia B. Bystrica, 2. ročník 

- Evanjelické gymnázium B. Bystrica, 1. ročník 
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 Prevencia AIDS a STD –  besedy pre žiakov  stredných škôl (SOŠ IT B. Bystrica, 3. ročník, SPŠ J. 

Murgaša, 1. a 2. ročník 

 

 Migrácia ako spoločenský problém (výchova k tolerancii) – beseda pre žiakov stredných škôl 

- Gymnázium J. G. Tajovského B. Bystrica, 2. ročník 

 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda pre žiakov stredných škôl: SPŠ stavebná  

 

 Komunikácia a spolupráca – workshop  pre žiakov SŠ: 

- Športové gymnázium B. Bystrica 

 

 Komunikačné a sociálne zručnosti pre žiakov ZŠ a SŠ: 

- ZŠ SSV Banská Bystrica, 8. ročník 

- ZŠ Gaštanová, B. Bystrica, 6. ročník 

- SOŠ HSaO Banská Bystrica, 1. ročník 

- Športové gymnázium B. Bystrica, 1., 2. a 4. ročník  

 

 Psychologická starostlivosť o nadaných žiakov – beseda pre študentov študijného odboru 

predškolská pedagogika, PF UMB B. Bystrica 

 

 Čo je to PEER PROGRAM? – prezentácia preventívneho programu zameraného na prevenciu 

závislostí od návykových látok 

- Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 2. ročník 

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 2. ročník 

- SOŠ IT Banská Bystrica, 2. ročník 

- Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, 2. ročník 

- Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 2. ročník 

- Obchodná akadémia Banská Bystrica, 2. ročník  

  

 Psychologické aspekty voľby vysokoškolského štúdia – besedy zameraná na problematiku voľbu 

ďalšieho štúdia, určená žiakom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl 

- Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 4. ročník 

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník  

- OA Banská Bystrica, 4. ročník 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník 

- SŠ SPŠ stavebná Banská Bystrica, 3. a 4. ročník  

- SŠ SOŠ stavebná Banská Bystrica, 4. ročník 

- SŠ SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 4. ročník 

- SŠ SOŠ podnikania Banská Bystrica, 4. ročník 

 

 Zásady efektívneho učenia a adaptácia na strednú školu– besedy o efektívnom učení pre žiakov 

prvého ročníka: Gymnázia Š. Moysesa, Športové gymnázium 
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Preventívne programy realizované pre žiakov škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP B. Bystrica: 

 

 „Predškolská psychostimulačná skupina pre deti a ich rodičov“ Program pre deti s odloženým 

začiatkom PŠD  a ich rodičov zameraný na rozvoj kognitívnych procesov a vôľovo-motivačnej 

zložky osobnosti.  V rámci programu pracujú paralelne dve skupiny: detská skupina a rodičovská 

skupina. 
 

Témy rodičovských skupín: 

26.10.2016  –  úvodné stretnutie -  zoznámenie, pravidlá skupiny, očakávania  

2.11.2016    –  obavy rodičov z nového prostredia a z nových situácií prenášané na deti 

9.11.2016    –  obava detí z nových situácií a možnosti rodiča vplývať na dieťa 

16.11.2016  –  sebadôvera detí a ako ju posilniť 

23.11.2016  –  neprimerané prejavy sebapresadzovania detí a ako na to reagovať 

30.11.2016  –  pozitívne posilňovanie a viditeľné zmeny v správaní detí 

7.12.2016   – odmeny a tresty  

14.12.2016  – odmena nie je to isté ako podplácanie 
 

Témy detských skupín: 

26.10.2016 –  úvodné stretnutie -  zoznámenie, grafomotorika 

2.11.2016  –  zrakové rozlišovanie 

9.11.2016  –  sluchové rozlišovanie 

16.11.2016  –  matematické predstavy 

23.11.2016  –  pozornosť  

30.11.2016  –  logické uvažovanie 

7.12.2016  –  verbalizácia a sociálne správanie 

14.12.2016  –  zraková pamäť, priestorová a P-Ľ orientácia, verbalizácia 

 

 Peer program I. – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie alkoholových a  drogových 

závislostí“ – pre žiakov stredných škôl. 

 Peer program II. – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie alkoholových a  drogových 

závislostí“ – pre študentov Pedagogickej fakulty UMB B. Bystrica   

 Adaptačný program – program špeciálne určený pre žiakov piatych ročníkov ZŠ a prvých 

ročníkov SŠ zameraný na adaptáciu v novom kolektíve. 

 Program prevencie obchodovania s ľuďmi – program určený pre stredné školy (3. a 4. ročník) 

 Program zlepšenia vzťahov medzi žiakmi (práca s problémovou triedou) – sa zameriava na 

ozdravenie klímy v rovesníckom kolektíve. Program bol realizovaný priamo na školách. 

 Program prevencie kyberšikanovania na 1. stupni ZŠ – tento program bol realizovaný na 

základných školách (1. stupeň – 4. ročník)  

 Program prevencie zneužívania alkoholu a nelegálnych drog – program bol realizovaný pre 

žiakov základných a stredných škôl. 

 Program prevencie obchodovania s ľuďmi – program sa realizoval na stredných školách pre 

žiakov tretích a štvrtých ročníkov. 

 Program zameraný na prevenciu AIDS a STD – realizovaný pre žiakov stredných škôl 

ubytovaných v školskom internáte.  

 Program pre deti s poruchami správania – pre deti s poruchami správania zameraný na korekciu 

správania. 

 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.  
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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 stali po prevode 

vlastníctva jeho majetkom. Ďalším významným benefitom je bezplatné školenie odborných 

zamestnancov v nových diagnostických metódach. Projekt riadi Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie Bratislava. Realizačná fáza projektu bola ukončená v novembri 2015. Momentálne 

prebieha fáza trvalej udržateľnosti projektu.  

  

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. Na jeseň roku 2016 vďaka priodeleniu finančných prostriedkov na odstránenie 

havarijného stavu prebehla kompletná výmena radiátorov a nainštalovanie termostatických hlavíc pre 

lepšiu reguláciu tepla.   

 

  2. Nákupy zariadení, techniky, počítačov (hardware, software) 

   V minulom školskom roku sme zakúpili 2 ks PC HP Compaq Pro 6200 SFF a 1 ks PC Dell 

Optiplex 790 SFF, Ďalej tlačiareň Minolta Bizhub C25 a klávesnicu Genius. Taktiež bol zakúpený 

antivírusový program. Štandardom je, že každá kancelária je vybavená stolovým počítačom, tlačiarňou 

a pripojením na internet. 

 

  3. Internet 

  Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL. Poskytovateľom je Slovak Telekom. 

 

  4. Knižnica 

  CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2017 6274 titulov. V školskom roku 2016/2017 

pribudlo 8 kníh v hodnote 96,57 €. Okrem toho je v knižnici 1944 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 

25 materiálov evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8218 titulov. 

 

  5. Testy 

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

evidovaných ku dňu 31.8.2017 celkom 1235 skladových položiek – čo predstavuje 303 testov.  

V školskom roku 2016/2017 bol zakúpený jeden test – Test školskej pripravenosti.  

    

  6. Časopisy 

  V Centre odoberáme tieto odborné časopisy: 1. Psychologie dnes, 2. Pedagogické rozhľady,  

3. Psychológia a patopsychológia dieťaťa,  4. Prevencia,  5. Mládež a spoločnosť, 6. Adiktologie, 

7. Česká a slovenská psychiatria, 8. Alkoholizmus a drogové závislosti, 9. Rodina a škola,   10. Efeta, 

11. Rozmer, 12. Empatia a dva časopisy zamerané na riadenie školského zariadenia: Škola s Verejná 

správa.  
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M. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. m) 
 

Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2016 (v €) a rozpočte pre rok 2017 (v €): 
 

Rozpočet 2016 Stav k 31.12.2016  Rozpočet 2017  Stav k 1.1.2017 

   

Celková suma 

 

396 115 € 
  

Celková suma 

 

282 567 € 

 

Mzdy (610): 

 

250 767 € 
  

Mzdy (610): 

 

189 346 € 

 

  Odvody (620): 

 

87 643 € 
  

Odvody (620): 

 

66 176 € 

Ostatné výdavky: 

(630) 
57 705 € 

 Ostatné 

výdavky: 

(630) 

27 045 € 

Havarijný stav: 21.478,- € 
 

  

 
 

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 2016/2017 boli splnené.  
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O. SWOT analýza  (§2, ods.1, pís. o) 

  

 
 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 26.10.2017 

 

 

                        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 

 dlhodobá existencia zariadenia 

 poskytovanie kvalitnej diagnostiky 

a poradenstva 

 bohatá knižnica odborných kníh 

a dokumentov 

 zapojenie sa do Národného projektu 
VÚDPaP 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 technický stav budovy (poškodená strecha, 

kanalizácia, chýbajúca zvuková izolácia) 

 veľký rozsah hospodársko-ekonomických 

činností 

 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 

 

 kvalitné možnosti odborného rastu 

odborných zamestnancov v rámci 

kontinuálneho a iného odborného 

vzdelávania  

 zapojenie sa do nového Národného projektu 

 získanie mimorozpočtových zdrojov 

 zmena financovania 

 ponuka nových služieb pre klientov   
 

OHROZENIA 

 

 neustále sa meniace legislatívne podmienky 

 financovanie – zmena pomeru v prospech 

výkonov  

 vznik súkromných cienter v okrese 

 destabilizácia systému výchovného 

poradenstva a prevencie 

 zmena zriaďovateľa 

 vysoký nárast záujmu o služby zo strany 

verejnosti  
 



odbor Skolstva
N:im, Ij. Strfira 1,974 05 Banskr{

OKRESNV URAD BANSKA BYSTRICA

Centrum pedagogicko-psychologickdho
poradenstva a prevencie
Ml6deZnicka 34
974 04 Banski Bystrica

Vybavuje/linka Barske Bystrica
l-20171 PaedDr. H.Bal intovd, PhD. 31.t0.2017

048/4306 6u

Vec
Spriva o Wchovno-vzdeLlvacei iinnosti. iei Wsledkoch a podmienkach Sk6l a 5kolskfch
zariadeni - schvflenie

Na ziiklade ustanovenia $ 5 ods. 7 pism. f) zrlkona t,. 596/12003 Z. z. o Stfitnej spr|ve
v Skolstve a Skolskej samosprdLve a o znene a doplneni niektorjch zflkonov v zneni
neskor5ich predpisov ste nim predloZili Spr6vu o v,.y'chovno - vzdel|vacej dinnosti, jej
qisledkoch a podmienkach Vriiho zaiadenia za Skolskf rok 2016/2017.

Spriiva bola predloZen6 v zdkonom stanovenom termine, obsahuje vietky n6leZitosti
predpisan6 vyhldSkou Ministersfva Skoistva Siovenskej republiky E.912006 Z. z. o jtrukture
a obsahu spr6v o vjchovno - vzdel|vacej dinnosti, jej vjsledkoch a podmienkach Sk6l
a Skolskjch zariaAeni.

Okresnj rirad Bansk6 Bystric4 v zastupeni odborom Skolstva schval'uje predloZenri
soriiw.

rllrtjll]l; lnl:,.n;

I 
r't,,-j'iiylrisry.

027068-086

Schviilenri spr6vu zverejnite
a na webovej strdnke V6Sho zanadenia

S pozdravom

Telef6n
048/4306 601

vo Va5om zariadeni na obvyklom mieste
najneskdr do 31. decembra 2017.

-ii(resnY uracj Banskd Bl strtca

Fax
048t4306 609

E-mail
skolstvo.bb@minv.sk

Intemet
BANSKA EYSTRICA


