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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: podatelna@cpppapbb.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, poverená 

vedením zamestnancov oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie  

b. Mgr. Zuzana Benková, psychologička s I. atestáciou, vedúca oddelenia poradenstva 

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

c. Mgr. Elena Ondrušková, špeciálna pedagogička s I. atestáciou, vedúca oddelenia poradenstva 

v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy 

 

 

V školskom roku 2017/2018 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 2017/2018   
 

    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 15.09.2017 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  3346 60 

Základné školy - všetky  8019 34 

Gymnáziá, št. súkr. cirk.  2564 6 

Stredné odborné školy – všetky  3920 9 

Konzervatóriá 217 1 

Spolu: 18 066 110 

 

 

Poznámka. V školskom roku má každý psychológ pridelený určitý počet škôl s ktorými pracuje celý rok 

a plní ich požiadavky. Toto rozdelenie škôl bolo zverejnené na našej webovej stránke 

http://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 2017–2018 
 

 
 

 

Tabuľka 2  Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2017–2018 
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Tabuľka 3  Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2017–2018 

 
 

Tabuľka 4  Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2017–2018 
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Tabuľka 5  Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2017–2018 

 
 

 

 

Tabuľka 6  Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2017–2018 
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Tabuľka 7  Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2017–2018 

 

 

Poznámka: 

 

V sledovanom období došlo k miernemu nárastu evidovaných klientov na celkový počet 3297 

oproti minulému školskému roku (3243 klientov) a tiež oproti šk. roku 2015/2016 ( 2937). Oproti 

minulému šk. roku došlo k nárastu  poskytnutých odborných činností klientom  a to z minuloročných 

6087 na tohtoročných 6272, čím sme sa vrátili na úroveň šk.r. 2015/2016 (6268). 
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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: Počet zamestnancov k 31.8.2018 

 
 

Tabuľka: Prehľad o zaradení odborných zamestnancov do kariérových stupňov k 31.8.2018 

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* 1 8 4 0 

 

Špeciálny pedagóg 

 

2 0 1 1 0 

 

Sociálny pedagóg 

 

3** 1 0 1 1 

* dve psychologičky odchod na MD počas roka 

** riaditeľ je sociálny pedagóg 

 
Odborní zamestnanci stav k 31.8.2018:    

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

 psychológ, školský psychológ: 11  (úväzkov: 9,2) 

(z toho 7 x 1, 0; 2 x 0,8; 1 x 0,4; 1 x 0,2) 

 špeciálny pedagóg: 2 (úväzok: 2,0)   

 sociálny pedagóg:   2 (úväzok: 1,0)   

 

Ostatní zamestnanci (odmeňovaný podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z.) stav k 31.8.2018:  
 

 sociálna pracovníčka: 2 (úväzok: 2,0)   

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

 informatik: 1 (úväzok: 0,4)  

 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 2 0 0 2 

2. atestácia 0 0 0 0 

Prípravné atestačné vzdelávanie 1 0 0 1 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné inovačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné aktualizačné vzdelávanie 2 0 1 1 

Adaptačné vzdelávanie 2 2    0 0 

Aktualizačné vzdelávanie 11 0 0 11 

Inovačné vzdelávanie 10 0 0 10 

 

Prehľad kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov : 

 

Kontinuálne vzdelávanie: 

 

 adaptačné vzdelávanie: v šk. roku 2017/2018 začalo adaptačné vzdelávanie dvom začínajúcim 

odborným zamestnancom CPPPaP B. Bystrica (psychológ a sociálny pedagóg), počet zúčastnených 

OZ: 2  

 

 aktualizačné vzdelávanie: „Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre 

pedagogických a odborných zamestnancov“ – 1. úroveň, poskytovateľ vzdelávania: ICV Komárno, n.o. 

školiteľky: Mgr. Andrea Lancózs, Ing.Eva Pénzesová, počet zúčastnených OZ: 11 

 

 aktualizačné vzdelávanie: „Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka 

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

zúčastnených OZ: 3 

 

 aktualizačné vzdelávanie: „Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania“, 

lektorka vzdelávania : PhDr. N.Gavendová, miesto konania: Liptovský Mikuláš a Bratislava, počet 

zúčastnených OZ : 2 

 

 aktualizačné vzdelávanie: „Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po 

samovražednom pokuse“, lektor vzdelávania : Mgr. M. Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného 

rozvoja Piešťany, miesto konania : Trenčín, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 inovačné vzdelávanie: „Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických 

a odborných zamestnancov“ – 2. úroveň, poskytovateľ vzdelávania: ICV Komárno,  

n. o., školiteľky: Mgr. Andrea Lancózs, Ing.Eva Pénzesová, počet zúčastnených OZ: 10 
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 špecializačné vzdelávanie: „Kariérové poradenstvo“, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 

Banská Bystrica, školiteľ Ing. Erika Hudecová,počet zúčastnených OZ: 1 

 

 funkčné aktualizačné vzdelávanie : „Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov“, miesto konania :  ICV 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 04/2018 – 06/2018, počet zúčastnených OZ: 1 

 

 funkčné vzdelávanie: „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a odborného 

zamestnanca“, MPC Banská Bystrica, školiteľ: Ing. Boris Sihelský, MPC Banská Bystrica, počet 

zúčastnených OZ: 1 

 

 prípravné atestačné vzdelávanie: „Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na 

vykonanie prvej atestácie“, miesto realizácie vzdelávania : Katolícka univerzita v Ružomberku, 

04/2018 – 06/2018 počet zúčastnených OZ : 1 

 

 

Vykonané atestácie: 

 

 Mgr. Martina Jadroňová absolvovala 1. atestačnú skúšku a obhajobu práce na tému „Prevencia 

drogových závislostí a jej realizácia v rovesníckom peer programe“, termín konania: 11.07.2018, 

miesto: Pedagogická fakulta KU Ružomberok 

 

 Mgr. Monika Súlovcová absolvovala 1. atestačnú skúšku a obhajobu práce na tému „Špecifiká 

psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú orientáciu u stredoškolákov“, termín konania: 

25.06.2018, miesto: Pedagogická fakulta KU Ružomberok 

 

 

Ďalšie odborné a iné vzdelávanie: 

 

 Terapeutický výcvik v rozsahu 200 hodín v systemickej párovej a rodinnej terapii, lektorky PhDr. 

E. Linhová a PhDr. I. Skoumalová, Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, počet zúčastnených 

odborných zamestnancov: 1  

 

 Terapeutický výcvik v rozsahu 112 hodín v terapii hrou, lektorka Mgr. Zuzana Tatárová, PTI – 

Inštitút terapie hrou, o.z., počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1  

 

 21.-22.9.2017 – medzinárodná konferencia „Prevencia agresie v kontexte mentálneho 

zdravia“, organizátor: Asociácia školskej psychológie v spolpráci s Katedrou psychológie PF 

UMB Banská Bystrica, miesto konania SZU B. Bystrica, počet zúčastnených odborných 

zamestnancov: 3  

 

 05.10.2017 – vzdelávanie „Stres a jeho prejavy“, organizátor: VÚDPaP Bratislava, lektori: 

PhDr. Páleníková, PhDr. Páleník, Csc., miesto konania CPPPaP B. Bystrica, počet zúčastnených 

odborných zamestnancov: 5 

 

 18.10.2017 – seminár „Šikanovaie a kyberšikanovanie“, organizátor: VÚDPaP Bratislava, 

lektorky: PhDr. Smiková, PhD., PhDr. Kopányiová, PhD.,  Mgr. Balážová., miesto konania 

CPPPaP B. Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 3 
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 23.10.2017 – odborný seminár „Kariérne poradenstvo na školách a školských zariadeniach“, 

prednášajúca: PhDr. Lepeňová, PhDr.Hargašová, VÚDPaP Bratislava, miesto konania CPPPaP 

Banská Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 24.10.2017 Konferencia:  „ Integrácia In Banská Bystrica“, CVČ Banská Bystrica, miesto 

konania Radnica Banská Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 03.-04.11.2017 – kurz „Autogénny tréning I.“ – základný stupeň,  organizátor: Pro mente santa 

Bratislava a Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci, lektor: Prof. MUDr. 

Hašto, PhD., miesto konania Bratislava, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1  

 

 08.11.2017 – workshop „Neverbálne techniky pri práci s detským klientom“, organizátor: 

VÚDPaP Bratislava, lektorka: Mgr. Kὅvérová, miesto konania CPPPaP B. Bystrica, počet 

zúčastnených odborných zamestnancov: 3 

 

 10.11.2017 –Supervízny seminár ku diagnostike vzťahovej väzby. Lektorky Inštitútu rodinnej 

terapie v Martine PhDr. D. Priehradná a Mgr. M.Boričová. Miesto konania : Revúca, počet 

zúčastnených OZ : 1 

 

 07.-10.12.2017  - kurz „Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, 

útoku, smrti učiteľa/žiaka“, organizátor: Inštitút osobnostného rozvoja, lektorka: Mgr. 

Anyalaiová,  miesto konania: CPPPaP Kysucké Nové Mesto, počet zúčastnených odborných 

zamestnancov: 1 

 

 15.1.2018 – Odborná konferencia „Fenomén dnešnej doby striedavá starostlivosť“. Miesto 

konania : MsÚ Liptovský Mikuláš, počet zúčastnených OZ : 1 

 

 01.02.2018 – workshop  „Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch na 

internete“, organizátor: DigiQ, n.o., lektorka: PhDr. Tomková, PhD., miesto konania Banská 

Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 6 

 

 16.02.2018 – vzdelávanie „Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, organizátor: 

Inštitút osobnostného rozvoja, lektorka: Mgr. Anyalaiová, miesto konania: CPPPaP Žarnovica, 

počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 13.03.2018 -  workshop „Prenos a protiprenos v práci s detským klientom“, organizátor: 

VÚDPaP Bratislava, lektor: Mgr. Hambálek, miesto konania: CPPPaP B. Bystrica, počet 

zúčastnených odborných zamestnancov: 3 

 

 19.-20.03.2018 – „Tréning trénerov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi“, organizátor: 

IOM, miesto konania: B. Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 2 

 

 13.04.2018 – vzdelávanie  „Preventívny program FILIPKO, ktorý pomáha formovať postoje 

vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu“, organizátor: Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu,  VŠZaSP 

sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, lektorka: MUDr. Nosková, 

miesto konania: Ružomberok, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 2 
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 25.04.2018 -  vzdelávanie  „Preventívny program FILIPKO, ktorý pomáha formovať postoje 

vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu“, organizátor: Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu,  VŠZaSP 

sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, lektorka: MUDr. Nosková, 

miesto konania: Ružomberok, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 2 

 

 18.04.2018 – seminár „Manažment konfliktov“, organizátor: VÚDPaP Bratislava, lektor: prof. 

PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., miesto konania: CPPPaP B. Bystrica, počet zúčastnených 

odborných zamestnancov: 1 

 

 03.05.2018 – workshop „Podpora reziliencie detí a dospelých“, organizátor: Inštitút 

osobnostného rozvoja, lektorka: Mgr. Anyalaiová, PhD., miesto konania: B. Bystrica, počet 

zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 11.05.2018 – odborný seminár: „ Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia 

vývinového diania a adaptívneho vzťahového správania detí“, UMB Banská Bystrica, 

Katedra psychológie, školiteľ: PhD. Eva Reichelová, CSc., Pedagogická fakulta UMB Banská 

Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 4 

 

 21.05.2018 – kurz „Lṻscherov test farieb“, organizátor: OZ ARTEA, lektor: Mgr. Altman, 

miesto konania: Bratislava, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 06.06.2018 – seminár „Diagnostika psychického vývinu ako východisko pre rozvíjajúce 

postupy“, organizátor: VÚDPaP Bratislava, lektori: PhDr. Farkašová, Csc., PhDr. Špotáková, 

Csc., Ing. Mgr. Hulin, PhD., miesto konania: CPPPaP B. Bystrica, počet zúčastnených odborných 

zamestnancov: 4 

 

 08.-10.06.2018 – vzdelávanie „Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá“ ,  

organizátor: Centrum Slniečko, n.o., lektorka: Mgr. Kováčová, PhD., miesto konania: Banská 

Bystrica, počet zúčastnených odborných zamestnancov: 1 

 

 Vzdelávanie: „KUPOZ“, KUPROG CZ s.r.o. a TREA spol s.r.o., školiteľ: Mgr. Barbora 

Krankusová, miesto konania Bratislava,  počet zúčastnených odborných zamestnancov: 3 

 

 Odborný seminár: „Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky“, VUDPaP 

Bratislava, školiteľ: doc.PhDr. Jiří Dan, CSc., miesto konania Bratislava, počet zúčastnených 

odborných zamestnancov: 2 

 

 Vzdelávanie: „Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení“, 

PPP Brno, školiteľ Mgr. Jiřina Bednářová, miesto konania PPP Brno, počet zúčastnených 

odborných zamestnancov: 1 

 

 Vzdelávanie:  „Familienbrett- rodinná doska“,  Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, 

Martin, školiteľ: PhDr. Lýdia Bátovská, miesto konania Martin, počet zúčastnených odborných 

zamestnancov: 2 
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 Vzdelávanie:  „Komunikačná bedňa“, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, Martin, 

školiteľ: Mgr. M. Boričová, miesto konania Martin, počet zúčastnených odborných 

zamestnancov: 1 

 

 

 Interné semináre pre odborných zamestnancov CPPPaP: 

 

 27.10.2017 – „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 24.11.2017 - odborný seminár „Neverbálne techniky pri práci s detským klientom“,  realizované  

v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 15.12.2017 - „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 26.01.2018 - odborný seminár „Arteterapeutické techniky pri práci s detským klientom„, 

realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 02.03.2018 - „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 23.03.2018 – interný odborný seminár „Lektorské zručnosti v práci odborného zamestnanca“, 

realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 

 28.03.2018 – odborný seminár k prijímacím skúškam na stredné školy, školitelia Mgr. Z. 

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

 

 04.05.2018 - „Skupinová supervízia“ supervízor: PhDr. M.Zacharovský, realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 

 04.07.2018 – odborná aktivita: „Preventívne psychologické poradenstvo formou teambuildingu“ 

v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z.z., školiteľ: PhDr. Ľubomír Tichý 

 
 

Školenia pre všetkých zamestnancov CPPPaP: 
 

 24.11.2017 - školenie Civilnej ochrany, školitelia Ing. Bokor, Mgr. Chládek 



  

 14 

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. 

 

11.10.2017 –  Pracovné stretnutie novoustanovených výchovných poradcov základných škôl okresu 

Banská Bystrica   

Program: 

 Postavenie VP v systéme VPaP – základné princípy spolupráce  

 Kontakt VP a CPPPaP prostredníctvom sociálnej pracovníčky   

 Žiaci so ŠVVP – dokumentácia, legislatíva a aktuálne problémy  

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

 Individuálne konzultácie pre výchovných poradcov 

 

17.10.2017 –  Pracovná porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a 

stredných škôl okresu Banská Bystrica   

Program: 

 Kariérové poradensvo na základných a stredných školách (Mgr. Anton Kalina a Mgr. Zuzana 

Benková, CPPPaP B. Bystrica) 

 Prezentácia preventívneho programu „Orientačné dni“ (Mgr. P. Mäsiarová, Mgr. Jozef Špalek OZ 

Domka B. Bystrica) 

 

15.11.2017 a 7.2.2018 – 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 

 

24.4.2018 – Pracovná porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných 

a stredných škôl okresu Banská Bystrica 

Program: 

 Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže (JUDr. Mariana Philadelphyová, Okresný súd 

Zvolen) 

 Podpora ochrany detí pred násilím (Mgr. Pravoľub Lamoš, koordinátor ochrany detí pred násilím 

ÚPSVaR B. Bystrica) 

 Riešenie situácie ohrozeného maloletého dieťaťa. (Mgr. Marta Karlíková, terénna sociálna 

pracovníčka ÚPSVaR B. Bystrica) 

2.) Vystúpenie v médiách 

 5.1.2018  TV Markíza TV Noviny Návrat do školy po prázdninách 

 19.2.2018  Stredoslovenská TV  relácia Žiaci ZŠ si vyberajú svoje ďalšie smerovanie 

 9.5.2018  Rádio Lumen  relácia Vitaj doma, rodina! Téma : Blížiaci sa koniec školského roka  

                   a vysvedčenie 
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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.  

 

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: 

 

13.11.2017 – Metodicko-supervízne pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

 

Program: 

1. Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji. 

2. Problematika zisťovania interpersonálnych vzťahov v školskej triede  

3. Metóda sociometrie v praxi CPPPaP. Program na vyhodnocovanie sociometrie v prostredí MS 

Office (Mgr. Stanislav Fila, spychológ) 

4. Diskusia 

5. Záver stretnutia 

 

13.02.2018 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

 

Program:  
1. Aktuálne otázky systému výchovného poradenstva v Banskobystrickom kraji 

2. Ochrana osobných údajov a nariadenie GPRD v praxi CPPPaP v roku 2018.  Mgr. Ivan Kordík, 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 

3. Ochrana detí pred násilím v Slovenskej republike. Mgr. Ľubomír Rejko, koordinátor ochrany detí 

pred násilím, UPSVaR Zvolen. 

4. Diskusia 

5. Záver stretnutia 

 

06.04.2018 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

1. Otvorenie 

2. Nový štatistický program EVUPP. Predstavenie produkčnej verzie. 

3. Spustenie nahadzovania údajov do programu EVUPP za šk. rok 2017/2018. Zácvik riaditeľov 

okresných CPPPaP banskobystrického kraja 

4. Záver stretnutia 
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3.2 Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania 
 

Každoročne zabezpečujeme psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania do základných a 

stredných škôl. Zoznam škôl kde sme realizovali v šk. roku 2017/2018 prijímacie skúšky a počty detí sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

Tabuľka: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok v šk. r. 2017/2018 

 

Škola Miesto Dátum Počet 

Gymnázium JGT , francúzska trieda  Banská Bystrica 4.4.2018 121 

Bilingválne gymnázium  – evanjelické  Banská Bystrica 5. a 6.4.2018 200 

Športové gymnázium – prima a kvinta Banská Bystrica 11.4.2018 202 

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa  Banská Bystrica 15. a 17.5.2018 34 

ZŠ Golianova + dodat. Banská Bystrica 14. a 15.5.2018 68 

ZŠ SSV Banská Bystrica 20.4.2018 80 

ZŠ Brusno Brusno 12.06.2018 12 

ZŠ Sl. Ľupča Slovenská Ľupča 18.4.2018 28 

Spolu:   745 

 

 

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 2008/2009 559 

2 2009/2010 411 

3 2010/2011 414 

4 2011/2012 420 

5 2012/2013 511 

6 2013/2014 601 

7 2014/2015 740 

8 2015/2016 695 

9 2016/2017 703 

10 2017/2018 745 
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3.3 Preventívno – výchovné aktivity (besedy, prednášky, preventívne programy) 

 

V školskom roku 2017/2018 boli vykonané odbornými zamestnancami CPPPaP tieto aktivity: 

 

Prednášky, besedy, poradenstvo: 

 

 Prednášky a besedy pre rodičov budúcich prvákov na tému „Školská spôsobilosť“ sa zrealizovali 

v materských školách. Celkom sa uskutočnilo 18 stretnutí na ktorých sa zúčastnilo 167 rodičov. 

 

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

Selce, MŚ ul. Lazovná, MŠ Rakytovce, MS Tulská, MŠ Ľubietová) – súčasťou bolo aj poradenstvo 

pre rodičov detí a učiteľky materských škôl  

 

 Kariérové poradenstvo pre žiakov ôsmich a deviatych ročníkov ZŠ   
Ôsme ročníky: ZŠ Ľubietová, ZŠ SSV, ZŠ Bakossova, ZŠ Radvaň, ZŠ Tr. SNP, ZŠ Narnia,  

ZŠ Golianova, ZŠ Selce, ZŠ Gaštanová, ZŠ Badín, ZŠ Sitnianska, ZŠ Pieninská 

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

Moskovská, ZŠ SSV B. Bystrica, ZŠ Staré Hory, ZŠ Selce, ZŠ Narnia, ZŠ Ďumbierska ul.,  ZŠ 

Brusno,  SZŠ U Filipa,  ZŠ Radvaň, ZŠ Bakossova, ZŠ Š. Moyzesa, ZŠ Badín, ZŠ Sitnianska, ZŠ 

Pieninská 

Profesijná orientácia Počet klientov 

Spolu:  858 

 

 

 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 

- 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  

 

Profesijná orientácia Počet klientov 

Spolu:  874 

 

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

- ŠI Internátna, B. Bystrica, 1. ročník 

- ŠI Havranské, B. Bystrica, 3. ročník 

- ZŠ Bakossova, B. Bystrica, 5. a 6. ročník 

- ZŠ SSV, B. Bystrica, 7. ročník 
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 Adaptácia na nový kolektív – workshopy pre žiakov ZŠ a SŠ: 

- ZŠ Pieninská Banská Bystrica, 5. ročník                              

- ZŠ Slovenská Ľupča, 5. ročník                                             

- Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 1. ročník            

- Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročník                  

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník                         

- SOŠ HSaO     Banská Bystrica, 1. ročník                            

- Evanjelické gymnázium Banská 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 

- ŠI Internátna Banská Bystrica, 1. ročník                                   

- ŠI Havranské Banská Bystrica, 1. ročník                                 

 

 Sexuálne obťažovanie, prevencia sexuálneho násilia – beseda pre žiakov základných škôl 

- ZŠ Bakossova, B. Bystrica, 5. až 7. ročník 

 

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

- ZŠ Slovenská Ľupča, 5. a 6. ročník 

- ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 5. ročník 

- KGŠM, B. Bystrica, 1. ročník 

- SOŠ HSaO, B. Bystrica, 1. ročník 

 

 Prevencia kyberšikany a bezpečnosť na internete v základných školách – beseda pre žiakov 

základnej školy 

- ZŠ Pieninská B. Bystrica, 6. – 8. ročník 

 

 Prevencia kyberšikany v stredných školách – beseda pre žiakov strednej školy 

- Stredná priemyselná škola stavebná B. Bystrica, 1. ročník 

- Stredná priemyselná škola J. Murgaša, B. Bystrica, 1. ročník 

- Stredná odborná škola elektrotechnická Banská Bystrica, 1. – 3. ročník   

 

 Prevencia AIDS a STD –  besedy pre žiakov  stredných škôl 

- SOŠ HSaO Banská Bystrica, 1. a 2. ročník  

- SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica, 2.-3. ročník 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 1. ročník  

- OA Banská Bystrica, 2. ročník 

 

 Komplexný prístup ku žiakom s ADHD – workshop pre učiteľov 
- KGŠM B. Bystrica, pedagogický zbor 

 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda pre žiakov základných a stredných škôl 

- ZŠ Pieninská, B. Bystrica, 9. ročník 

- ZŠ Slovenská Ľupča, 9. ročník 

- SOŠ HSaO, B. Bystrica, 2. a 4. ročník 

 



  

 19 

 Rozvoj kritického myslenia – beseda pre žiakov stredných škôl 

- Stredná priemyselná škola stavebná, B. Bystrica, 3. ročník 

 

 Ako sa efektívne učiť – workshop  pre žiakov SŠ: 

- Obchodná akadémia B. Bystrica, 1. ročník 

 

 Komunikačné a sociálne zručnosti pre žiakov ZŠ a SŠ: 

- ZŠ SSV Banská Bystrica, 8. ročník 

 

 Komunikácia a spolupráca – beseda pre žiakov SŠ 
- Stredná odborná škola HSaO, B. Bystrica, 1. ročník 

- Športové gymnázium B. Bystrica, 1. a 3. ročník 

 

 

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

závislostí od návykových látok 

 

- 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                

- Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 2. ročník          

 

 Peer besedy – preventívne besedy realizované vyškolenými rovesníckymi aktivistami: 

                    
- SZŠ u Filipa Banská Bystrica, 6.- 7. ročník                      

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník             

 

  

 Psychologické aspekty voľby vysokoškolského štúdia – besedy zameraná na problematiku voľby 

ďalšieho štúdia, určená žiakom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl 

- Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 4. ročník 

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník 

- Obchodná akadémia, 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 

- KGŠM Banská Bystrica, 3. ročník 

 

 

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

prvého ročníka:  

- Športové gymnázium Banská Bystrica, 1. ročník  

- Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 1. ročník 

- SŠ HSaO Banská Bystrica, 1. ročník  

- SŠ SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročník 
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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. Individuálne záverečné konzultácie s rodičmi sa uskutočnili  9.-10.1.2018. Kontrolné 

vyšetrenie detí, ktoré absolvovali psychostimulačnú skupinu sa uskutočnilo 27.2.2018, 

konzultácie výsledkov v dňoch  1.- 3.3.2018. 
 

Témy rodičovských skupín: 

24.10.2017  –  úvodné stretnutie -  zoznámenie, pravidlá skupiny, očakávania  

31.10.2017    –  obavy rodičov z nového prostredia a z nových situácií prenášané na deti 

07.11.2017    –  obava detí z nových situácií a možnosti rodiča vplývať na dieťa 

14.11.2017  –  sebadôvera detí a ako ju posilniť 

21.11.2017  –  neprimerané prejavy sebapresadzovania detí a ako na to reagovať 

28.11.2017  –  pozitívne posilňovanie a viditeľné zmeny v správaní detí 

05.12.2017   – odmeny a tresty  

12.12.2017  – odmena nie je to isté ako podplácanie 
 

Témy detských skupín: 

24.10.2017 –  úvodné stretnutie -  zoznámenie, grafomotorika 

31.10.2017  –  zrakové rozlišovanie 

07.11.2017  –  sluchové rozlišovanie 

14.11.2017  –  matematické predstavy 

21.11.2017  –  pozornosť  

28.11.2017  –  logické uvažovanie 

05.12.2017  –  verbalizácia a sociálne správanie 

12.12.2017  –  zraková pamäť, priestorová a P-Ľ orientácia, verbalizácia 
 

 Peer program – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie alkoholových a  drogových 

závislostí“ – pre žiakov stredných škôl. 

 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 a bezpečného správania sa na internete – tento program 

je určený pre žiakov základných a stredných škôl  

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

žiakov základných a stredných škôl. 

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

žiakov tretích a štvrtých ročníkov. 

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

ubytovaných v školskom internáte.  

 Preventívny program „Tréning sociálnych zručností a asertivity“ – pre žiakov základných 

škôl, ktorí sú dlhodobo vystavení násiliu zo strany spolužiakov. Cieľom je optimalizácia sociálnej 

a psychickej regulácie ich 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 do 

roku 2020 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 2017 prebehla ďalšia fáza opráv sociálnych zariadení vrátane 

výmeny sanity. Celková investícia bola vo výške 8.093,12 €. 

 

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

   V minulom školskom roku sme zakúpili 2 ks PC HP Compaq Pro 6300 SFF Core i3, 2 ks 

monitorov LCD Dell 22´´, 1 ks NAS úložiska QNAP, 3ks tlačiarne Brother DCP-L2500DY, 2ks 

tlačiarne Brother HL-L2300D, 1 ks tlačiarne i-Sensys 6230dw. Ďalej operačný systém MS Windows 

Pro7 SNGL Upgrd MVL. Štandardom je, že každá kancelária je vybavená stolovým počítačom, 

tlačiarňou a pripojením na internet. 

  Vďaka prideleným kapitálovým výdavkom sme v decembri 2017 zakúpili nové morové vozidlo zn. 

Citroen Berlingo v hodnote 14.990 €. 

 

  3. Internet 

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

 

  4. Knižnica 

  CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2017 6278 titulov. V školskom roku 2017/2018 

pribudli 3 knihy v hodnote 29,99 €. Okrem toho je v knižnici 1945 tzv. separátiek. Do knižnice pribudol 

1 materiál evidovaný ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8223 titulov. 

 

  5. Testy 

  Centrum disponuje obsiahlym repertoárom psychodiagnostických metodík uložených v tzv. Sklade 

testov, v ktorom je evidovaných ku dňu 31.8.2018 celkom 1248 skladových položiek, čo predstavuje 314 

testov. V školskom roku 2017/2018 boli zakúpené nasledovné psychodiagnostické metodiky:  WISC - 

III, Szondi - Test, Zulligerov tabulový test, Tematicko apercepčný test, SORAD, Scénotest, NEO – FFI- 

LMI, IST 2000R, Posudzovacia škála ADHD a Test tvarovej diskriminácie. 
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  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 časopisy zamerané na riadenie školského zariadenia: Škola a Verejná správa.  

     

  

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

 

Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2017 (v €) a rozpočte pre rok 2018 (v €): 
 

Rozpočet 2017 Stav k 31.12.2017  Rozpočet 2018  Stav k 1.1.2018 

   

Celková suma 

 

381 477 € 
  

Celková suma 

 

281 567 € 

 

Mzdy (610): 

 

237 408 € 
  

Mzdy (610): 

 

189 346 € 

 

  Odvody (620): 

 

82 974 € 
  

Odvody (620): 

 

66 176 € 

Ostatné výdavky: 

(630) 
61 095 € 

 Ostatné 

výdavky: 

(630) 

26 045 € 

Kapitálové 

výdavky: 
14 990,- € 

 
  

 

 
 

 

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 2017/2018 boli splnené.  
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O. SWOT analýza  (§2, ods.1, pís. o) 

  

 
 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 29.10.2018 

 

 

                        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 

 

 pripravované legislatívne zmeny 

 zmeny vo financovaní  

 zmeny systému výchovného poradenstva a 

prevencie 

 zmena zriaďovateľa 

 vysoký nárast záujmu o služby zo strany 

verejnosti  
 



oKRESxY uneD BANSxA BysrRrcA
odbor Skolstva

Nr[m. I]. Strnra L974 05 Bansk6 Bvstrica

Centrum pedagogicko-psycholbgick6ho
poradenstva a prevencie
Mlildelnicka34
974 04 Bansk6 Bystrica

1-,*---..'.-.---..,-

Vri( list dislo/zo dia
31.10.2018

t
:

**.-.,.,1

Naie dislo
ou-BB-osr-2018/
028020-82

Vybavuje/linka
PaedDr.H.86lintov6, PhD
048/4306 6tl

Banskii Bystrica
14.10.2018

Vec

zariadeni - schvdlenie

Na z6klade ustanovenia $ 5 ods. 7 pism. f) zilkona(,. 596112003 Z. z. o St6tnej spr6ve
v Skolstve a Skolskej samospriive a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni
neskor5ich predpisov ste n6m predloZili Sprrivu o vychovno - vzdelitvacej dinnosti, jej
vysledkoch a podmienkach V65ho zariadeniaza Skolsky rok20l7/2018.

Spr6va bola predloLeni v z6konom stanovenom termine, obsahuje v5etky'nrileZitosti
predpisan6 vyhl65kou Ministerstva Skolstva Slovenskej republiky (,.912006 Z. z. o Strukture
a obsahu spr6v o vychovno - vzdeliwacej dinnosti, jej vysledkoch a podmienkach SkOl
a Skols(fch zariadeni.

Okresny rirad Bansk6 Bystrica, v zastfpeni odborom Skolstva schval'uje predloZenri
spravu.

Schv6lenri spriivu zverejnite vo VaSom
a na webovej str6nke Vri5ho zariadenia najnesk6r do

zariadeni na obvyklom mieste
31. decembra 2018.

Okresnyi 0rad Bansk6 Bystrica
gdbPr Skolstva

NAm, t. St0ra t
974 05 Eensk,l Bystrba

S pozdravom

OKRESNY
URAD
gnNsrA BYsrRrcA

Telefon
048/4306 601

Fax

048/4306 609
E-mail
skolstvo.bb@minv.sk

Internet
www.minv.sk


