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Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Výstupy z elektronickej evidencie klientov, činnosti a podujatí z EvuPP verzia 4.4.
4. Plán práce jednotlivých oddelení CPPPaP Fedákova 3, Bratislava, na školský rok
2016/2017.
5. Správy o činnosti a vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení CPPPaP.
Individuálne mesačné výkazy zamestnancov CPPPaP - doplnkovo.

Správa
o výsledkoch a podmienkach pedagogicko-psychologickej činnosti
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fedákova 3, 841 02 Bratislava
za školský rok 2016/2017
I.

Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 - § 2 ods.1

a) Základné identifikačné údaje o CPPPaP: (§ 2 ods. 1 písm. a)
Názov zariadenia: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa zariadenia: Fedákova 3, 841 02 Bratislava
IČO : 030795923
Telefónne číslo: 02/642 88 090
Internetová
adresa:
www.psychologickeporadentstvo.sk,
e-mailové
adresy:
poradenstvoba4mail.com,
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci CPPPaP v školskom roku 2016/2017
Meno a priezvisko
Mgr. Ingrid Kubovičová
Mgr. Monika Klapková
PhDr. Viera Ritomská
Mgr. Eva Klinovská
PaedDr. Silvia Klečáková
Mgr. Peter Chomják
PhDr. Eva Nakhlé

Funkcia
riaditeľka do 31.10. 2016
riaditeľka od 01.11. 2016
do decembra 2016 vedúca oddelenia psychologického
a špeciálnopedagogického poradenstva; od januára 2017
vedúca oddelenia psychologického poradenstva
vedúca oddelenia poradenstva v osobnostno-vzdelávacom
a kariérovom vývine do decembra 2017
vedúca oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva od
januára 2017
poverený vedúci oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho
vývinu a prevencie do januára 2017
vedúca oddelenia sociálneho vývinu a prevencie od januára
2017
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1
písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu.
V školskom roku 2016/2017 sme poskytli individuálnu starostlivosť 2064 klientom.
V priloženej tabuľke uvádzame primárne dôvody príchodu klientov do zariadenia, u viacerých
z nich sme sa venovali komplexnej starostlivosti.
Odborno-metodická činnosť CPPPaP sa realizovala formou telefonických
konzultácií, ktorých bolo 496, konzultácie s rodičmi v počte 4310. Skupinové činnosti sme
viedli formou prednášok, ktorých bolo celkovo 282 s 5069 účastníkmi. Realizovali sme
činnosti pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov a iných odborných
zamestnancov v počte 15 s 290 účastníkmi. Počas terénnych dní absolvovali zamestnanci 1411
metodických návštev na školách, kde bolo účastných 1556 pedagogických a odborných
zamestnancov škôl. Pre rodičov a školy sme vypracovali 540 odborných podkladov pre
výchovnovzdelávacie plány. Realizovali sme i metodickú a supervíznu činnosť v rozsahu
1086 aktivít. Celkovo tvorilo odborno- metodickú 8212 aktivít.
Graf č. 1: Metodicko odborná činnosť
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Prevenciu sociálnej patológie sme uskutočňovali formou skupinových činností
v podobe výcvikových skupín, ktorých bolo 450 s 8108 účastníkmi. Prednášok a besied bolo
6 so 127 účastníkmi.
Graf č. 2 Prevencia sociálnej patológie
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V školskom roku 2016/2017 sme poskytli služby 2064 individuálnych klientom. Oproti
predchádzajúcemu školskému roku došlo k miernemu poklesu vzhľadom na nižší počet
odborných zamestnancov a prebiehajúce zmeny.
Graf č.3 Evidencia klientov
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Školské zariadenia vedené v starostlivosti CPPPaP:
Tabuľka č. 1
Školské zariadenia
Materské školy
Základné školy
Gymnáziá
Stredné odborné školy

Počet
27
16
4
7

4

Graf č. 4 analyzuje rozdelenie klientov podľa druhu školského zariadenia, ktoré v čase
vyšetrenia navštevovali. Z uvedeného vyplýva, že najčastejšiu klientelu CPPPaP tvoria deti
MŠ a žiaci ZŠ, SŠ.
Graf č. 4 Rozdelenie klientov podľa druhu školského zariadenia
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Tabuľka č. 2 nám sprostredkúva informácie o tom aký druh klientely vyhľadáva služby
CPPPaP. Na základe iniciatívy rodičov a škôl sú poskytované služby najmä deťom
predškolského veku, pomerne vysoký počet predstavujú žiaci II. stupňa a I. stupňa ZŠ. Zo
stredných škôl častejšie vyhľadávajú naše služby SOŠ.
Tabuľka č.2
Vyšetrení klienti
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Primárne dôvody príchodu klienta do CPPPaP:
Graf č. 5 znázorňuje najčastejšie dôvody príchodu klientov. Z uvedeného vyplýva, že
dôvody príchodu kopírujú predchádzajúci školský rok. Najčastejšími dôvodmi sú vyšetrenia
školskej zrelosti, profesijná orientácia a problémy v učení.
Graf č. 5 Dôvody príchodu klientov
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
zamestnancov školského zariadenia ku dňu 31.08.2017 (§ 2 ods. 1 pís. g)

predpokladu

V tabuľke č. 3 sme sprehľadnili údaje o počte odborných zamestnancov v pôvodných
oddeleniach. Tieto údaje sa v priebehu roka menili, súviseli so zmenou štruktúry organizácie,
ako aj s plánovaným odchodom zamestnancov, ktoré súviseli so zmenou bydliska a s lepšími
pracovnými podmienkami, čo sa týka ich finančného ohodnotenia.
Tabuľka č. 3: Údaje od septembra do decembra 2016
Oddelenie psychologického a špeciálno-pedagogického
poradenstva
PhDr. Viera Ritomská, psychologička, vedúca oddelenia
Mgr. Ľudmila Onderišinová, špeciálna pedagogička,
zastupovanie počas MD
Mgr. Ľubica Koleková, špeciálna pedagogička
Mgr. Kristína Sweighoferová, logopedička
Mgr. Anna Gajdošová, psychologička, PhD.
Oddelenie poradenstva v osobnostno-vzdelávacom
a kariérovom vývine
Mgr. Eva Klinovská, psychologička, vedúca oddelenia
Mgr. Lýdia Žáková, psychologička
PhDr. Eva Nakhlé, psychologička
Mgr. Katarína Mrázová, psychologička
Mgr. Jana Kalná, psychologička
Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu
a prevencie
Mgr. Peter Chomják, psychológ
Mgr. Monika Lazarová, psychologička
Mgr. Monika Rusinová, psychologička
Mgr. Božena Hambálková
Mgr. Martin Mikulič, liečebný pedagóg
Mgr. Viktor Fule, psychológ

Úväzky
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68%
100%
100%

7

V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame stav, ktorý nastal po zmene oddelení od januára 2017.
Klesol nám stav psychológov o dvoch, neskôr sme zaznamenali odchod začínajúcej
logopedičky, 1 špeciálna pedagogička odišla na materskú dovolenku a jedna začínajúca na
vlastnú žiadosť. Novú logopedičku sme vybrali, avšak tá vzhľadom na neukončené štúdium
mohla nastúpiť až od nového školského roka. V priebehu školské roka sme postupne doplnili
stav špeciálnych pedagogičiek. Od januára sme prijali špeciálnu pedagogičku s I. atestáciou
a od apríla samostatnú špeciálnu pedagogičku. Ďalšie výberové konanie do tohto oddelenia
prebehlo v letnom období školského roka 2016/2017.
Do oddelenia psychologického poradenstva sme neprijímali nových zamestnancov
vzhľadom na avizovaný návrat dvoch kolegýň z rodičovskej dovolenky. Jedna nastúpila
v priebehu apríla, druhá nahlásila príchod k septembru.
Tabuľka č. 4: Údaje od januára 2017
Oddelenie psychologického poradenstva
PhDr. Viera Ritomská, psychologička, vedúca oddelenia
Mgr. Eva Klinovská, psychologička
Mgr. Lýdia Žáková, psychologička
PhDr. Eva Nakhlé, psychologička, ved. odd. prevencie
Mgr. Božena Hambáková, psychologička
Mgr. Katarína Mrázová, psychologička
PhDr. Adriana Hrončová, psychologička
SPOLU
Špeciálno-pedagogické oddelenie
PaedDr. Silvia Klečáková, vedúca oddelenia
Mgr. Ľubica Koleková, špeciálna pedagogička
Mgr. Ľudmila Onderišinová, špeciálna pedagogička,
zastup. MD
Mgr. Kristína Sweighoferová, logopedička
Mgr. Marcela Benkovičová, špeciálna pedagogička
SPOLU
Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu
Mgr. Peter Chomják, psychológ
Mgr. Monika Lazarová, psychologička
Mgr. Martin Mikulič, liečebný pedagóg
Mgr. Viktor Fule, psychológ
Mgr. Monika Rusinová, psychologička – zastup. RD
SPOLU
Ekonomicko-prevádzkové odd.
Ing. Daniela Hlubíková - personalistka
Ing. Mária Wechterová - účtovníčka
Ľudmila Polakovičová - rozpočtárka
Martina Morávková - administratívny pracovník
Haramiová - upratovačka
Juraj Kolenčík – správca budovy, majetkár
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100%
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50%
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100%
50%
50%
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Graf č. 6 znázorňuje pokles odborných zamestnancov na pracovisku a s tým súvisiace
rezervy v službách, ktoré sme mohli našim klientom, školám poskytnúť.
Graf č. 6 Počet odborných zamestnancov za jednotlivé mesiace
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Všetci odborní zamestnanci CPPPaP spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so
Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prehľad o odborných zamestnancoch CPPPaP v školskom roku 2016/2017 k 31.08.2017
a ich zaradení do kariérového stupňa poskytuje tabuľka č. 5. Aj z uvedeného vidieť aký dôraz
sa kládol na vzdelávanie odborných zamestnancov v minulosti. Považujeme za zásadné, aby sa
tento stav v dohľadnej dobe na pracovisku zmenil. Zároveň treba podotknúť, že v priebehu
školského roka boli 4 zamestnanci vedení ako začínajúci, čo tiež ovplyvnilo výkonnosť
pracoviska.
Tabuľka č. 5: Zaradenie OZ do kariérových stupňov k 31.08.2017
Prehľad OZ do
Celkový
z toho
kariérových stupňov počet
OZ
Samostat OZ
OZ s I. atest.
Psychológ
12
9
2
Špeciálny pedagóg
3
1
2
Liečebný pedagóg
1
1
0
Logopéd
0
0
0
Spolu
16
11
4

OZ s II.atest.
1
0
0
0
1
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov školského zariadenia ( § 2 ods.1 písm. h)
Odborní zamestnanci zariadenia sa v školskom roku 2016/2017 vzdelávali
krátkodobými aj dlhodobými formami. Absolvovali viaceré semináre a výcviky, prevažne
akreditované odbornými organizáciami a inštitúciami na Slovensku.
Vzdelávacie aktivity absolvovali na vlastné náklady. Za neadekvátnu považujeme
skutočnosť, že absolvované výcviky sú akreditované odbornými inštitúciami a nie sú
akceptované ministerstvom školstva ako kontinuálne vzdelávanie.
Uvádzame najdôležitejšie zo vzdelávacích aktivít, na ktorých sa pracovníci jednotlivých
oddelení zúčastnili:
Tabuľka č. 6: Vzdelávanie zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie
Organizátor vzdelávania
AV – Intervenčné stratégie v kontexte
poradenského procesu pri práci s
jednotlivcom
AV – Výchova a učenie pomocou
metódy nenásilnej komunikácie pre
pedagogických a odborných
zamestnancov – 1. úroveň
AV - Intervenčné stratégie v kontexte
poradenského procesu v práci s deťmi,
rodinami a skupinou
Akreditovaný program Mediátor, 200
hodín

COACHINGPLUS
OZ

11

Inštitút celoživotného
vzdelávania

7

COACHINGPLUS
OZ
Spoločnosť mediátorov
Slovenska

1

Tabuľka č. 6/A Vzdelávanie zamestnancov
Krátkodobé semináre, konferencie
Konferencia Národná cena kariérového
poradenstva
Školenie k testu SON-R
Signály na začiatku školskej dochádzky
(Test rizík porúch učenia)
Legislatíva
Test školskej zrelosti pre deti so SZP

Počet
vzdelávaných

1

Organizátor
vzdelávania
Euroguidance centrum

Počet
vzdelávaných
1

VÚDPaP
Dys centrum Praha

3
1

JUDr, Belešová
VÚDPaP

2
2

lektor Mgr. B.
Kuchárová

2

TŠP - I

Syndróm vyhorenia

Poruchy
osobnostného
vývinu
u stredoškolákov (na aktíve výchov. lektor Mgr. K. Trojanová
poradcov SŠ BA kraja)
Vplyv raného detstva na vzťahovú väzbu
VŠZaSP sv. Alžbety
Vzdelávanie žiakov s PAS v ZŠ
Andreas

1
1
3
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Osobitý dôraz sme kládli na adaptačné vzdelávania zamestnancov, ktorí absolvovali
individuálne konzultácie, intervízie, náčuvy, pozorovania, nadobudli praktické skúsenosti pod
supervíziou skúsenejších kolegov. Traja zamestnanci vzdelávanie úspešne ukončili
a preukázali kompetencie samostatných odborných za zamestnancov.
Tabuľka č. 6/B Vzdelávanie zamestnancov
Adaptačné vzdelávanie
Mgr. Viktor Füle, psychológ
Mgr. Monika Rusinová, psychologička
Mgr. Ľubica Koleková, špeciálna pedagogička
Mgr. Ľudmila Onderišinová, špeciálna pedagogička
Mgr. Kristína Sweighoferová, logopedička

Priebeh
ukončené
ukončené
ukončené
neukončené
neukončené

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)
Tabuľka č. 7 Aktivity a prezentácia CPPPaP
Aktivita
Príspevky zamestnancov CPPPaP v médiách:
 STV - Dámsky magazín, téma: školská zrelosť
 STV - spravodajstvo, téma: čítanie s porozumením

Počet aktivít

Slovenský rozhlas:
Témy príspevkov: Maturita, Práva detí, Letné tábory, Deň detí,
Vysvedčenia
Príspevok pre TASR k Table Top day
Akadémia VAPAC, panelová prezentácia zariadenia, 2 dni
Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu pedagógov, výchovných
poradcov, riaditeľov škôl:
 Špecifické vývinové poruchy učenia a tvorba IVVP.
 Potreby MŠ vo vzťahu k CPPPaP.

4
1

Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu rodičov:
 Povedz to priamo
 Školská spôsobilosť

6
6

Účasť na zápise do 1. ročníka ZŠ, v štyroch ZŠ

5

Propagačné materiály:
 prebehla aktualizácia násteniek jednotlivých oddelení na
pracovisku,
 informačné listy pre MŠ, ZŠ, SŠ – ponuka odborných činností zariadenia
na školský rok,
 informačný listy pre MŠ a rodičov k depistážnym vyšetreniam

školskej spôsobilosti v MŠ,
 informačné listy pre rodičov a MŠ k vyšetreniam školskej
spôsobilosti v CPPPaP,
 letáky propagujúce aktivity oddelenia Sociálneho poradenstva
a prevencie,
 veľkoplošnou informačnou tabuľou s logom CPPPaP
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ODDELENIE PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
Komplexná psychologická diagnostika a poradenstvo
Psychologičky oddelenia zabezpečovali najmä psychologickú diagnostiku
a psychologické poradenstvo deťom a žiakom materských, základných a stredných škôl
v obvode Bratislava IV, so zameraním na potreby ich osobnostného, vzdelávacieho
a profesijného vývinu.
V tejto súvislosti boli psychologické poradenské služby poskytované aj zákonným
zástupcom detí a žiakov a realizovali sa diagnostické a poradenské konzultácie s pedagógmi
škôl.
Psychologičky pracovali celkovo s 1773 klientami. Uskutočnili celkovo 1421
individuálnych konzultácií s klientmi - deťmi a žiakmi (diagnostických a poradenských),
1876 konzultácií s rodičmi a 366 konzultácií s pedagógmi.
Psychologičky mali rozdelenú pôsobnosť na školách v rámci obvodu Bratislava IV.
V pridelených školách využívali priestor na prácu počas terénnych dní - najmä na konzultácie
s pedagógmi a diagnostické pozorovanie žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. V
základných a stredných školách aj na diagnostickú prácu a sčasti aj konzultácie so žiakmi
a rodičmi najmä pri zabezpečovaní služieb kariérového poradenstva.
Služby kariérového poradenstva využilo spolu 624 žiakov. Z toho bolo 163 žiakov
stredných škôl, 461 žiakov základných škôl. O tento druh služieb, založených na
psychologickej diagnostike a následných poradenských konzultáciách pretrváva záujem
žiakov a rodičov, na druhej strane u časti žiakov, konkrétne študijne/profesijne
nevyhranených sa ukazuje aj potreba zážitkovej formy poradenstva.
Pri starostlivosti o žiakov s problémami vo vzdelávacom vývine a žiakov so ŠVVP
psychologičky postupovali v súčinnosti so špeciálnymi pedagogičkami a logopedičkou
oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva. O. i. spolu realizovali intervízne,
medziodborové konzultácie k diagnostickým záverom a poradenskému
procesu.
V naviazanosti na súhlas rodičov robili pozorovania na vyučovaní a konzultovali s učiteľmi.
V oddelení vystavili 226 správ zo psychologického vyšetrenia, najmä pre potreby riešenia
problémov vzdelávania a výchovy detí a žiakov. Pri vypracovaní správ sme vychádzali
z odporúčaní VÚDPaP k štruktúre a obsahu správ z vyšetrení.
Problémy osobnostného vývinu boli riešené individuálnou diagnosticko-poradenskou
prácou, často formou poradenstva rozšíreného o využívanie terapeutických metód a postupov
z viacerých poradenských a terapeutických smerov – v závislosti od doplňujúceho odborného
vzdelania jednotlivých psychologičiek.
V rámci preventívnej činnosti boli realizované od konca januára do polovice marca
2017 depistážne vyšetrenia školskej spôsobilosti, so zámerom zachytiť predškolákov
s rizikom nedostatočnej školskej spôsobilosti. Rodičom predškolákov s čiastkovými prejavmi
nezrelosti boli poskytnuté odporúčania k stimulácii detí pred zaškolením, prípadne im bol
odporúčaný stimulačný program v CPPPaP. Deti, ktoré vykazovali vyššie riziko nezrelosti,
boli pozvané aj na doplňujúce vyšetrenie do centra. Celkový počet depistážnych vyšetrení
bol 698, z toho pracovníčky oddelenia ich urobili 590. Súčasťou depistáže boli aj
diagnosticko-poradenské konzultácie s učiteľkami MŠ.
V oddelení sa od konca marca do začiatku júna realizovali vyšetrenia školskej
spôsobilosti, zúčastnilo sa ich 185 detí, pričom žiadne dieťa nepochádzalo zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia. Bolo vydaných 105 odporúčaní na odklad školskej
dochádzky.
Súčasťou práce psychologičiek oddelenia počas školského roka bolo aj mailové
a telefonické poradenstvo, spolu sa uskutočnilo 411 mailových a telefonických konzultácií
rodičom, pedagógom a iným dospelým.
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Odbornosť psychologičiek bola zvyšovaná účasťou na seminároch, prednáškach,
výcvikoch i iných odborných podujatiach.
Riešená problematika
Okruh riešenej problematiky bol široký, čo predstavovalo vysoké nároky na odbornú
vybavenosť psychologičiek, riešili sa najmä:
• vývinové problémy predškolského veku
• posudzovanie školskej spôsobilosti a odporúčania ohľadne vhodného zaškolenia
• diagnostika intelektového nadania, otázky vzdelávania intelektovo nadaných detí
• vzdelávacie problémy žiakov, vrátane vývinových porúch učenia, pozornosti, alebo
vyplývajúcich z chronických zdravotných ťažkostí, posúdenie vplyvu mimointelektových
faktorov na školskú úspešnosť
• emocionálne problémy (strach, úzkosť, emočná labilita)
• vzťahové problémy (vzťahy k spolužiakom, súrodenecké vzťahy)
• problémy v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita)
• negatívne dôsledky rozvodu a inej krízy rodičov
• psychosomatické ťažkosti
• problémy adolescentov súvisiace s dospievaním
• psychologická diagnostika a poradenstvo žiakom ZŠ pri výbere strednej školy, žiakom SŠ
pri rozhodovaní o ďalšom študijnom zameraní a profesijnej orientácii
• adaptácia na strednú alebo novú školu
• zvládanie záťaže a stresu.
Diagnostické metódy sa využívali s ohľadom na cieľ diagnostiky, potreby klientov.
Realizovala sa diagnostika so zameraním na poznávacie schopnosti, vrátane úrovne a štruktúry
intelektových schopností, pozornosť, vnímanie, grafomotorické zručnosti, osobnosť
(osobnostné črty, prejavy správania, záujmy, sociálne vzťahy), emočné prežívanie a prejavy.
Poradenstvo sa poskytovalo vo vzťahu k vyššie uvedenému okruhu riešených
problémov, išlo o individuálnu prácu s klientom, poradenskú prácu s rodičmi alebo spoločnú
prácu s klientom a ďalšími členmi rodiny, najmä s rodičmi. Využívali sa techniky spätnej
väzby, klarifikácie, reflexie, sebaexplorácie, otvorených otázok, poradenskej edukácie, nácviku
zručností a iné.
Terapeuticky sa využívala najmä kresba, tvorivé a projektívne techniky, zážitková
a hrová terapia, sochanie, práca v piesku, rozhovor, systemické terapeutické postupy a i., podľa
veku a osobnosti klienta a odbornej vybavenosti jednotlivých psychologičiek.
Formy práce
V oddelení prevažovali nasledujúce formy práce:
 psychologická diagnostika a prognostika
 poradenstvo – individuálne a skupinové
 poradenstvo rozšírené o terapeutické postupy
 konzultačná činnosť
 spracovanie výstupov z diagnostiky do správ
 depistážna činnosť (depistáž v MŠ so zameraním na predškolákov s rizikom nedosiahnutia
školskej spôsobilosti)
 metodická činnosť (najmä smerom k výchovným poradcom a školským psychológom)
 informačná činnosť (napr. poskytovanie informačných zdrojov rodičom a žiakom k výberu
strednej alebo vysokej školy a ku kariérnej orientácii)
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 pozorovanie žiakov v školskom prostredí (získanie informácií pre diagnosticko-poradenský proces)

Individuálna klientela: jednotlivé psychologičky pracovali súhrnne s 1773 klientmi,
individuálne alebo kombináciou skupinovej práce s individuálnou. Súhrnne realizovali 1421
individuálnych konzultácií s klientmi /deťmi a žiakmi, diagnostických a poradenských), 1876
konzultácií s rodičmi a 366 konzultácií s pedagógmi.
Skupinová klientela oddelenia psychologického poradenstva
Výcvikové skupiny
- 2 skupiny so zameraním na nácvik komunikácie podľa programu Povedz to priamo, pre
cieľovú skupinu pedagógov na Gymnáziu L. Sáru, spolu 9 účastníkov,
- 12 skupín programu Povedz to priamo pre rodičov, v CPPPaP, počet účastníkov 16,
- 4 skupiny s využitím prvkov programu Povedz to priamo, pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Malkokarpatské nám., 80 účastníkov,
- 2 výcvikové skupiny v spolupráci s oddelením prevencie v oktáve Gymnázia Tilgnerova so
zameraním na vzťahy v triede,
- 1 skupina so zameraním na partnerské vzťahy v domove sociálnych služieb Rosa,
Spolu šlo o 21 výcvikových skupín.
Prednášky, besedy
- 3 prednášky s besedou k téme adaptácie na strednú školu v 3 triedach 1. ročníka ŠÚV
J. Vydru,
- prednáškové aktivity s besedou s témou profesijnej orientácie, spolu 9 aktivít na stredných
školách, s počtom účastníkov 140. Na základných školách obvodu Bratislava IV to bolo 5
aktivít, s počtom účastníkov 70,
- prednášky v MŠ pre rodičov na tému školskej spôsobilosti, 6 aktivít,
Dve psychologičky oddelenia na požiadanie Mestskej časti Dúbravka boli k dispozícii
v rámci terénneho výjazdu na poskytnutie krízových konzultácií v súvislosti s krízovou
udalosťou v mestskej časti.
Organizácia práce
Psychologičky mali rozdelenú pôsobnosť a prijímanie klientov prednostne
z pridelených MŠ, ZŠ a SŠ (interná rajonizácia) kvôli efektivite a možnosti si pružne
organizovať svoju prácu.
Odborné činnosti boli vykonávané v priestoroch CPPPaP a tiež výjazdovo v materských
základných a stredných školách v rámci terénnych dní a terénnych návštev.
Individuálna diagnostika a poradenstvo sa vykonávali prednostne v CPPPaP. Skupinové formy
diagnostiky v kombinácii s individuálnymi sa realizovali v školách pri depistážnych
vyšetreniach školskej spôsobilosti, obdobne sa skupinová diagnostika robila v školách pri
zabezpečení služieb kariérového poradenstva.
V rámci terénnej práce v školách sa realizovali popri vyššie uvedených najmä konzultačné
aktivity s pedagógmi a odbornými zamestnancami škôl, pozorovania žiakov pri výchovnovzdelávacom procese v triede, časť konzultácií so žiakmi a rodičmi, prednáškové aktivity
a výcvikové skupiny.
Podľa potreby sa uskutočňovali konzultácie odborníkmi z rezortu zdravotníctva a rezortu práce
a sociálnych vecí.
Metodická činnosť
Metodické vedenie výchovných poradcov stredných škôl zabezpečovala
Mgr. E. Klinovská. V školskom roku 2016/17 pre výchovných poradcov zorganizovala tri
pracovné stretnutia.
8.11.2016 sa konalo pracovné stretnutie spoločné pre výchovných poradcov SŠ
bratislavského kraja, ktoré organizovalo CPPPaP BA – III. Prednášku Poruchy osobnostného
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vývinu u stredoškolákov prezentovala klinická psychologička Mgr. Klaudia Trojanová.
Z nášho obvodu sa na podujatí zúčastnilo päť výchovných poradkýň ( zo SŠ Tilgnerova, PaSA
Bullova, SpŠ sv. Františka, ŠUV, SOŠ J. Jonáša).
Ďalšie dve stretnutia boli spoločné s výchovnými poradcami základných škôl nášho obvodu.
28.2.2017 boli témami stretnutia Rozvoj kritického myslenia žiakov a študentov
a predchádzanie rôznym formám intolerancie na školách (lektor Mgr. Martin Mikulič)
a oboznámenie s koncepciu Oddelenia špeciálno – pedagogického poradenstva (Mgr. Monika
Klapková a PaedDr. Silvia Klečáková). Zo stredných škôl bolo na stretnutí päť výchovných
poradkýň (SŠ Tilgnerova, PaSA, SŠ sv. Františka, SOŠ J.Jonáša, ŠÚV).
6.6.2017 bolo témou stretnutia Tvorba a realizácia výchovno – vzdelávacieho programu
v podmienkach ZŠ a SŠ (lektor Mgr. Monika Klapková). Na podujatí sa zo stredných
škôl zúčastnili štyri výchovné poradkyne (SOŠ J. Jonáša, SPŠE K. Adlera, SŠ sv. Františka,
PaSA).
Metodickým vedením výchovných poradcov základných škôl bola v prvých štyroch
mesiacoch školského roka poverená Mgr. J. Kalná (v decembri ukončila pracovný pomer
v CPPPaP). V novembri zabezpečila 1 metodické stretnutie výchovných poradcov ZŠ –
exkurziu na SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. Metodické vedenie výchovných
poradcov ZŠ po nej prebral Mgr. Martin Mikulič v oddelení prevencie a sociálneho vývinu.
Metodické vedenie školských psychológov základných a stredných škôl
4. bratislavského obvodu zabezpečovala PhDr. E. Nakhlé. V priebehu roka sa uskutočnili
4 stretnutia školských psychológov, priemerne v počte 7 na každom stretnutí. Mimo stretnutí
im bola ponúkaná v sporných prípadoch aj možnosť individuálnych konzultácií s metodikom
alebo iným odborníkom nášho zariadenia, ktorú viackrát využili. Okrem obvyklého bodu
programu stretnutí, ktorým bola možnosť bežným diskusným alebo štruktúrovaným
bálintovským spôsobom riešiť niektoré otázky svojej poradenskej praxe v školách, sa v tomto
šk. roku venovala pozornosť arteterapeutickým technikám (prostredníctvom priamych zážitkov
a reflexií) a prvkom hrovej terapie (spojenej s exkurziou do našej arteterapeutickej herne).
Pracovných stretnutí sekcie psychodiagnostiky pod metodickým vedením CPPPaP
BA I sa zúčastňovala PhDr. V. Ritomská. Obsahom stretnutí sekcie v októbri 2016 a februári
2017 bola vzájomná výmena informácií k aktuálnym otázkam poradenskej praxe (napr.
zaznamenaný nárast záujmu o vyšetrenie v CPPPaP u študentov VŠ so špeciálnymi potrebami,
aj dospelých klientov - žiakov SŠ; poskytnutie doplňujúcich informácií a testových noriem –
testy IST -70, KTI, Čítací diskriminačný test). Hosťom 3. stretnutia v júni 2017 bola PhDr.
M. Pešková, psychologička SZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním, Bajkalská ul., ktorá
prezentovala svoje skúsenosti a podnety k správam z diagnostiky intelektového nadania.
Odborná prax študentov
V uplynulom školskom roku neprebiehala v oddelení prax študentov.
Členstvo v odborných inštitúciách
Dve psychologičky sú registrovanými členkami Slovenskej komory psychológov, jedna je
členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
Ocenenia
V školskom roku 2016/17 bola udelená cena J. A. Komenského k Medzinárodnému dňu
učiteľov za celoživotnú prácu v oblasti psychologického poradenstva PhDr. Eve Nakhlé.
Kontrolná činnosť
Kontrola bola robená priebežne počas roka, zameraná bola na:
a) formálnu a obsahová úroveň správ z vyšetrenia,
b) vedenie kariet klientov,
c) kontrolu pracovných výkonov,
d) najmä ku koncu školského roka a v priebehu prázdnin bola robená kontrola evidovania
údajov do štatistického programu evupp.
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Boli realizované priebežné medziodborové intervízie psychologičiek a špeciálnych
pedagogičiek k výsledkom diagnostiky a k poradenskému procesu s cieľom prehĺbenia kvality
odbornej starostlivosti.

ODDELENIE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
V školskom roku 2016/2017 realizovalo nasledovné odborné aktivity.
V našej starostlivosti boli deti a žiaci MŠ, ZŠ, SOŠ a gymnázií vo štvrtom bratislavskom
obvode. Na základe žiadosti zákonných zástupcov aj z iných lokalít.
Na základe žiadosti rodičov a škôl sme zabezpečovali komplexnú
špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami:
 so zdravotne oslabeným,
 so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
 s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 s poruchami správania,
 so všeobecným intelektovým nadaním,
 s narušeným emocionálnym a sociálnym vývinom.
Komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť prebiehala prostredníctvom
špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky, po ktorej nasledovali odporúčania na ďalšiu
odbornú starostlivosť (napr. terapia, reedukácia). Do správ z odborných vyšetrení sme
zapracovávali návrhy k vypracovaniu individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
Zabezpečovali sme spoluprácu s rodinami, pedagogickými a odbornými zamestnancami
v školských zariadení.
Riešená problematika:
Špeciálni pedagógovia oddelenia individuálne pracovali s 295 klientmi, zrealizovali
401 stretnutí, napísali 241 správ. Logopedička mala v starostlivosti 123 klientov na 313
stretnutiach a napísala 58 správ určených pre rodičov.
Riešili sme nasledujúce problémy a oblasti:
 nerovnomerný vývin u detí,
 špecificky narušený vývin reči,
 školská spôsobilosť,
 dieťa neprospievajúce v školskom prostredí,
 neefektívny proces učenia,
 výchovné problémy,
 začlenenie (integrácia) detí so ŠVVP, metodické vedenie pri tvorbe IVVP,
 ťažkosti nadaných detí.
Diagnostika a korekcia bola zacielená na:
o deficity v poznávacích a v kognitívnych schopností,
o deficity v jazykových schopnostiach,
o deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej
aktivity,
o oslabenia v oblasti sebaregulácie,
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o
o
o

o
o
o
o

o

špecifické a nešpecifické poruchy správania,
oslabená vizuomotorická koordinácia,
problém v orientácii v priestore,
percepčno-motorické deficity,
deficity v jemnej motorike a koordinácii,
ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,
oblasť psychosociálneho narušenia,
profesijná orientácia žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením.

Formy práce:
oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva realizovalo nasledujúce metódy práce
 špeciálno-pedagogickú diagnostiku,
 logopedickú diagnostiku,
 prognostickú činnosť,
 poradenstvo a konzultácie,
 reedukácie, stimulácie, kompenzačnú a terapeutickú starostlivosť,
 vypracovanie odborných správ,
 vyhľadávanie detí s rizikovým vývinom – depistáže,
 pozorovanie detí a žiakom v prostredí školských zariadení,
 prednášky pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov,
 pomoc pri optimalizácii fungovania detí so ŠVVP na školách.
Organizácia práce:
Odborná činnosť pracovníkov oddelenia sa realizovala v CPPPaP, ale aj v školských
zariadeniach v priebehu terénnych dní.
Školské zariadenia boli rozdelené medzi zamestnancov, tak aby starostlivosť o tieto
školy bola realizovaná efektívne a flexibilne, v primeranom časovom rozptyle.
Počas školského roka prebiehali v oddelení odborné konzultácie na báze riešenia
prípadových štúdií.
V školských zariadeniach sa realizovalo pozorovanie žiakov na vyučovacích hodinách
v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky. Konzultácie s pedagogickými, odbornými
zamestnancami a riaditeľmi škôl. V štyroch MŠ sme zrealizovali logopedickú depistáž u detí
predškolského veku.
V centre sme uskutočňovali individuálne činnosti s klientmi v podobe diagnostík,
konzultácií, reedukácií. Pod názvom „Čarovné čiarky“ sme pre deti predškolského veku
vytvorili dve výcvikové skupiny, ktoré boli zamerané na rozvoj grafomotorických a jazykových
zručností. Zrealizovali sme šesť stretnutí, pričom v každú skupinu tvorilo desať detí. Rodičom
bola v priebehu stretnutí ponúknutá aktivita so psychologičkou, kde mohli absolvovať program
„Povedz to priamo“.
Prednášky pre učiteľov a zákonných zástupcov detí a žiakov:
Špeciálne pedagogičky oddelenia poskytli učiteľom základných škôl a ich výchovným
poradcom prednášky na tému:
 Špecifické vývinové
poruchy učenia u žiakov ZŠ a tvorba individuálnych
výchovnovzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré boli
realizované na:
- ZŠ Majerníkova,
- ZŠ Tilgnerova,
- ZŠ Bukovčana, učitelia prvého a druhého stupňa,
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- výchovní poradcovia ZŠ.
Logopedička na pripravila prednášku pre rodičov na tému:
 Problém rečového vývinu predškolákov na:
- MŠ Ušiakova

Spolupráca so školskými špeciálnymi pedagógmi:
Prebiehala na báze individuálnych stretnutí a konzultácií, v školskom roku 2016/2017
nebol určený metodik vzhľadom na personálne zmeny v oddelení.
Členstvo v odborných inštitúciách:
Zamestnanci špeciálno-pedagogického oddelenia absolvovali stretnutie metodikov špeciálnych pedagógov v CPPPaP Ba II, s hosťom Mgr. Polgáriovou z NÚCEM-u Témou
stretnutia bol žiak so ŠVVP a možnosti úpravy podmienok pri testovaní deviatakov a pri
maturitnej skúške.
Druhé stretnutie metodikov sa realizovalo v CPPPaP Ba V. a bolo zamerané na
prezentácia programu „ Vizuálne čítanie“.
Mediálne aktivity:
- za oddelenie realizovala riaditeľka CPPPaP v spolupráci RTVS,
- spoluautorstvo Mgr. Klapková na knihe „Testujeme a rozvíjame svoje dieťa“.

Kontrolná činnosť v oddelení:









systematické kontrola vedenia odbornej dokumentácie a jej evidovania,
overovanie správnej aplikácie a vyhodnocovanie testových batérií,
kontrola diagnostických a prognostických výstupov,
hospitácie zamerané na kontrolu diagnostických postupov a techník najmä u odborných
zamestnancoch v adaptačnom vzdelávaní,
kontrola kvality vypracovaných správ, výber odporúčaní a metodických materiálov, či
korešpondujú s výsledkami diagnostiky,
účasť pri odovzdávaní správ a interpretáciách výsledkov pre zákonných zástupcov,
kontrola evidencie pracovnej činnosti v podobe mesačných výkazov zamestnancov,
kontrola dodržiavania etického a profesijného kódexu.

ODDELENIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Odborní zamestnanci Oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie v školskom roku
2016/2017
realizovali
individuálnu
a skupinovú
odbornú
psychologickú
a liečebnopedagogickú starostlivosť, v ktorej boli obsiahnuté prvky diagnostiky, poradenstva
a terapie.
V starostlivosti oddelenia boli deti materských škôl, žiaci základných a stredných
odborných škôl a študenti gymnázií. Taktiež sa medzi klientmi oddelenia vyskytli klienti
z iných lokalít prichádzajúci na žiadosť zákonných zástupcov, školy, alebo na vlastnú žiadosť.
Individuálna starostlivosť bola poskytovaná klientom, u ktorých sa objavovali
prevažne výchovné ťažkosti, problémy v správaní a v sociálnych vzťahoch, či už vo vzťahu
rodič - dieťa alebo dieťa - rovesník. Ďalším vyskytujúcim sa dôvodom boli emočné problémy
a záškoláctvo. Klienti sa do starostlivosti oddelenia dostali buď na žiadosť zákonného zástupcu,
resp. vlastnú žiadosť alebo na žiadosť školy, ktorá ich spoločne s rodičmi odporučila na
psychologické vyšetrenie alebo poradenské stretnutia. Pracovníci oddelenia po realizácií
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skupinových stretnutí pri konzultácií s triednym učiteľom alebo koordinátorom prevencie
niekedy odporučia aby škola kontaktovala rodičov tých žiakov, u ktorých sa javí potrebné
pracovať na zmene pomocou individuálnych stretnutí v CPPPaP.
Psychológovia pracujúci na Oddelení sociálneho poradenstva a prevencie
spolupracovali s Oddelením psychologického poradenstva a Oddelením špeciálnopedagogického poradenstva hlavne pri diagnostikom procese týkajúceho sa žiakov
s podozrením na ŠVVP. Následne svoje diagnostické zistenia odkonzultovali s príslušným
špeciálnym pedagógom a neskôr aj rodičom žiaka. Mgr. Monika Lazarová v rámci spolupráce
medzi oddeleniami zrealizovala na 3 materských škôlkach depistáž zameranú na screening
školskej spôsobilosti. Celkovo túto depistáž zrealizovala s 108 deťmi a následne výsledky
odkonzultovala s ich zákonnými zástupcami. V prípade potreby odporučila skupinové
programy zamerané na stimuláciu, ktoré realizovali pracovníci Oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva.
Individuálna starostlivosť bola poskytnutá celkovo 137 klientom CPPPaP. S rodičmi
bolo uskutočnených 431 poradenských rozhovorov zameraných prevažne na skvalitnenie
výchovných postupov, vzťahu rodič – dieťa a porozumenie emočnému prežívaniu detí.
Z individuálnej starostlivosti bolo v školskom roku 2016/2017 vypracovaných v rámci
oddelenia celkovo 22 odborných správ. V rámci individuálnej starostlivosti pracovníci
oddelenia využívali aj možnosť konzultácie s učiteľmi žiakov. Pracovníci boli v niektorých
prípadoch prítomný aj v škole, kde mohli počas vyučovacieho procesu pozorovať klienta
a konzultovať tieto zistenia s učiteľom a rodičom. Zákonný zástupca, učiteľ mohol
s pracovníkmi prekonzultovať klienta aj cez telefón. Takýchto konzultácií bolo 44.
Priložený graf zobrazuje počtové porovnanie jednotlivých položiek viažucich sa
k individuálnej činnosti a porovnáva ich s predchádzajúcim školským rokom. V položkách
poradenské stretnutia a klienti oddelenia je viditeľný pokles oproti roku 2015/2016. Tento
pokles podľa nás súvisí s fluktuáciou zamestnancov v danom roku a zníženie počtu
pracovníkov oddelenia z 6 na 5. Ďalším signifikantným faktorom môže byť príchod dvoch
nových zamestnancov, ktorí boli zaradení do adaptačného vzdelávania a ich individuálna práca
nedosahovala kvantitatívnu úroveň samostatných odborných zamestnancov. Naproti tomu je
viditeľný nárast odborných správ z vyšetrení, ktorí priamo súvisí so zvýšenou kooperáciou
medzi oddeleniami, konkrétne výpomoc pri realizácií diagnostických vyšetrení u žiakov
s podozrením na ŠVVP.
Graf č.7 Individuálna činnosť
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Skupinová starostlivosť sa v školskom roku 2016/2017 realizovala na školách
v bratislavskom štvrtom okrese. Skupinové aktivity sa na školách realizovali na podnet školy,
poprípade aj na podnet zákonných zástupcov. Školy svoje požiadavky smerovali na
koordinátorov prevencie, ktorí ich buď elektronicky alebo aj osobne, počas stretnutí
koordinátorov prevencie tlmočili pracovníkom oddelenia. Tieto ich požiadavky boli
zapracované do harmonogramu skupinových činností a bol im poskytnutý termín realizácie
skupinovej aktivity a téma programu, ktorá bola naviazaná na opis problému alebo konkrétnu
požiadavku školy.
Pedagógom sme poskytovali individuálne konzultácie zväčša po každej skupinovej
(preventívnej a intervenčnej) práci so žiakmi, ale aj v súvislosti s individuálnou starostlivosťou
o klientov. Väčšina zrealizovaných konzultácií bola nielen s triednymi učiteľmi, ale aj
s koordinátormi prevencie, prípadne výchovnými poradcami. V mnohých školách bola
uskutočnená konzultácia aj s vedením školy. Konzultácie boli realizované aj so zákonnými
zástupcami, ak si to situácia vyžadovala. S učiteľmi sme zrealizovali celkovo 962 odborných
konzultácií. Pre potreby škôl bolo vypracovaných 13 správ zo skupinových aktivít.
Ak by sme mali spomenúť konkrétne tematické požiadavky škôl z jednorázových
aktivít, tak školy mali najväčší záujem o zistenie atmosféry v triede. Táto aktivita bola
realizovaná v 54 triedach. Z tém univerzálnej (primárnej) prevencie školy najviac javili záujem
o prevenciu závislostí (látkové a nelátkové, legálne a nelegálne). 11 kolektívov absolvovalo
všeobecnú tému závislosti. 10 tried malo záujem o besedu k nelátkovým závislostiam. Dve
triedy sledovali časozberný dokument KATKA, ku ktorej bola aj odborná diskusia k téme
závislosti a k nej súvisiacich sociálno-patologických javov (krádeže, prostitúcia, nežiadúce
tehotenstvo a podobne). Tento školský rok bol záujem aj o program Obchodovanie s ľuďmi,
ktorý absolvovalo celkovo 6 tried.
Celkovo bolo zrealizovaných 282 prednášok a besied pre 5069 žiakov základných
a stredných škôl.
V školskom roku 2016/2017 bol veľký záujem aj o výcvikové skupiny v rámci
primárnej i sekundárnej prevencie. Celkovo bolo zrealizovaných 431 výcvikových skupín.
Z ponúkaných preventívnych programov bolo realizovaných 20 programov v prostredí škôl
a 3 programy sa realizovali v priestoroch CPPPaP v popoludňajších hodinách v rámci
klubovej starostlivosti pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ s problémami v správaní
a emočnými ťažkosťami.
Priložený graf zobrazuje počtové porovnanie jednotlivých položiek a porovnáva ich
s predchádzajúcim školským rokom. Vo vyobrazených položkách je viditeľný pokles oproti
roku 2015/2016. Tento pokles podľa nás súvisí s fluktuáciou zamestnancov v danom roku a so
znížením počtu pracovníkov oddelenia z 6 na 5. Viditeľný rozdiel v položkách je približne
v zhode s priemerným výkonom jedného pracovníka prevencie za jeden školský rok pri plnení
bežnej pracovnej náplne a pri štandardnom dopyte škôl po skupinových preventívnych
aktivitách.
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Graf č. 8 Skupinová činnosť
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Tematicky bol najväčší záujem zo strany škôl o preventívne programy zamerané na
vzťahy v triede. Absolvovalo ich 390 žiakov z 19 tried základných škôl a 1 trieda
stredoškolákov. Často žiadaný, najmä na začiatku školského roka, bol aj teambuilding pre
novovytvorené kolektívy, ktorý sme zrealizovali pre 421 žiakov z 17 tried. V 6 triedach sa
realizoval aj program Mediálna výchova a absolvovalo ho celkovo 85 žiakov. 39 žiakov sa
zúčastnilo programu Body Image podporujúceho zdravé vnímanie vlastného tela.
Tak ako aj v minulom školskom roku aj v tomto je badateľný pokles záujmu
o preventívne programy venované sa problematike partnerských vzťahov ako i na prevenciu
sexuálneho zneužívania a to aj napriek cielenej snahe propagovať dôležitosť realizácie
programov na túto tému. Podľa nás tento pokles môže súvisieť s častým presvedčením, že sa
jedná o akúsi sexuálnu výchovu. Toto chybné presvedčenie sme sa snažili ozrejmiť aj na
jednotlivých stretnutiach koordinátorov prevencie.
O vyššie uvedené témy však prejavili väčší záujem školy pre deti s postihnutím, čomu
sme daný program prispôsobovali. K tejto téme a zmienenej cieľovej skupine sa viaže aj
program Porcospiny, ktorý je zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania. Konkrétne ho
absolvovala 1 trieda.
Počas roka sme s 1 kolektívom absolvovali aj dlhodobý program pre triedy
s problémom. Absolvovalo ho 20 žiakov, s ktorými sa dlhodobo pracovalo, konkrétne sa
jednalo o10 na seba nadväzujúcich stretnutí.
V priloženom grafe je znázornený prehľad vybraných realizovaných preventívnych
programov v školskom roku 2016/2017 a počet skupín, ktorý sa za toto obdobie podarilo
uskutočniť.
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Počas celého roka fungovala nepretržite klubová starostlivosť v priestoroch CPPPaP
v popoludňajších hodinách. Na týždennej báze sa realizovali kluby pre žiakov 1. stupňa ZŠ
(Jednorožec, Artelier) a 2. stupňa ZŠ (Treso). Celkovo poskytla klubová činnosť dlhodobú
skupinovú starostlivosť 15 žiakom v priebehu šk. roka.
Oddelenie v školskom roku 2015/2016 realizovalo seminár pre učiteľov zo ZŠ
Nejedlého (20 učiteľov) a SOU Dúbravská cesta (22 učiteľov) zameraný na rozvoj
komunikačných zručností.
Pre rodičov oddelenie realizovalo osvedčený tréning rodičovských
a komunikačných zručností (TRAKY), ktorý bol realizovaný v 2 cykloch. Absolvovalo ho
14 rodičov.
Koordinátorom prevencie boli poskytované pravidelné stretnutia s odbornými
prednáškami a workshopmi. V rámci metodického vedenia koordinátorov sa v tomto školskom
roku kládol dôraz na problematiku narastajúceho extrémizmu a rozvíjanie kritického myslenia
aj v nadväznosti na túto tému. Ďalšou témou bola policajná prevencia a jej miesto v školskom
prostredí.
V školskom roku sa pracovníci oddelenia zúčastňovali aj na pravidelných metodických
stretnutiach sekcie prevencie, kde sa do odborných diskusii aktívne zapájali. Celkovo sa
zúčastnili 3 stretnutí.
Odborné praxe študentov - v školskom roku 2016/2017 vykonávala v Oddelení
sociálneho poradenstva a prevencie stáž aj študentka PdF Univerzity Komenského.
Zúčastňovala sa na skupinových aktivitách so zameraním na rôzne témy, ktoré prebiehali na
školách. Na začiatku v roli pozorovateľa, ale neskôr sa aj aktívne zapájala do diania a jej
činnosť bola prínosom aj pre samotných pracovníkov. Celkovo mala možnosť takto absolvovať
13 skupinových stretnutí. Bola prítomná aj pri konzultáciách s učiteľmi, koordinátormi
prevencie, ktoré sa konali pred a po stretnutiach. Vypracovávala aj odborné záznamy zo
stretnutí. V spätnej väzbe hodnotila stáž vysoko pozitívne, hlavne jej prínos pre budúcu prax.
Kontrolná činnosť na Oddelení sociálneho poradenstva a prevencie sa rámcovo zameriava na 3
ukazovatele:
 plnenie plánu činnosti na školský rok 2016/2017
 plnenie Pracovného poriadku a Vnútorného poriadku záväzného pre odborných
zamestnancov
 plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
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Kontrola odbornej (preventívnej, intervenčnej a poradenskej) činnosti
a/ Kontrola odbornej úrovne skupinovej preventívnej a intervenčnej činnosti formou supervízií
a účasťou na skupine v roli koterapeuta
T: priebežne
Z: vedúci oddelenia
b/ Kontrola kvality písania správ zo skupinových stretnutí
T: po napísaní správy
Z: vedúci oddelenia
c/ Kontrola výkazov práce
T: raz mesačne – výkazy sa odovzdávajú prvý týždeň nasledujúceho mesiaca
Z: vedúci oddelenia
d/ Kontrola zapisovania do štatistického programu
T: priebežne
Z: vedúci oddelenia
e/ Záznamy z preventívnych aktivít (v súlade s výkazmi práce)
T: dvakrát za rok
Z: vedúci oddelenia
f/ Kontrola záznamov z práce s klientom z individuálnej psychologickej starostlivosti
T: polročne
Z: vedúci oddelenia (formálne náležitosti), supervízor diagnostickej činnosti (výsledky testov)
j) Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené ( § 2 ods. 1 písm. k)
Oddelenie sociálneho poradenstva a prevencie sa v danom školskom roku zapojilo
aktívne aj do projektu „Spolu to dokážeme“ realizovaného Združením rodičov a zástupcov
žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníková 62. Lektorsky pokryli
9 skupinových stretnutí so žiakmi 2. stupňa ZŠ Alexandra Dubčeka na tému „Prevencia
kriminality“ a 9 skupinových stretnutí na tému „Priestupok, trestný čin“. Touto realizáciou bola
posilnená spolupráca s danou školou, s pozitívnych ohlasov vychádza aj ponuka spolupráce na
podobných projektoch s CPPPaP v nasledujúcom školskom roku.
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l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l)
Zlepšenie materiálneho a priestorového vybavenia predstavuje:
V priebehu školského roka sa vďaka zostávajúcim finančným prostriedkom, ktorými
disponovalo nové vedenie CPPPaP začiatkom novembra 2016 podarilo vymeniť podlahové
krytiny vo vstupnej hale na prízemí, na prednom a zadnom schodisku, v hale a chodbách
na prvom poschodí a v seminárnej miestnosti. Vďaka iniciatíve zamestnancov (za plnej
prevádzky) sa nám podarilo natrieť novým náterom zábradlia, zárubne, vymaľovať chodby
a niektoré pracovne. Spoločné priestory (čakárne, kuchynky) sme vybavili vkusným
nábytkom splňujúcim hygienické, ale aj estetické kritériá (vznikli hracie kútiky pre čakajúce
deti, dôstojné sedenie pre rodičov, kútik na prebaľovanie a priestor pre kojace matky).
Kuchynky sme vybavili potrebami na stolovanie, čo zvýšilo kultúru stravovania
zamestnancov. Postupne sme renovovali dvere na pracovniach cez, ktoré bolo počuť
komunikáciu s klientom, a tak narúšali intímnosť, ale aj bezpečnosť zachovania informácií.
Tento problém sa nám podarilo vyriešiť tapacírovaním pôvodných dverí. Zaviedli sme kľúčový
poriadok (evidovanie) – zjednotenie kľúčov od prechodových dverí, výmena zámkov a kovaní
s guľou z vonkajšej strany, čím sa zvýšila bezpečnosť pri ochrane majetku, sprístupnili sme
sociálne zariadenia do ktorých sa klienti dostávali len obtiažne. Darcovia nám pomohli vybaviť
pracovne kvalitným nábytkom - skrinkami, stolmi, policami, stoličkami, sedačkovými kusmi
nábytku, ktoré zamestnanci pomohli funkčne rozmiestniť v priestoroch budovy.
Z prostriedkov sme zakúpili spotrebný materiál: poznámkové kalendáre pre
zamestnancov, xeroxový papier, náplne do tlačiarní, hygienické a čistiace prostriedky.
Rozpočtárka bola vybavená novým počítačom a prislúchajúcou výbavou.
Počítačovú techniku sme zakúpili aj pre ďalších troch odborných zamestnancov,
čím sme revitalizovali zastaranú, zlyhávajúcu techniku.
Pre upratovačku sme zabezpečili nový vysávač (starý bol niekoľkokrát opravovaný,
lepený lepiacou páskou), bezpečný rebrík na umývanie okien, metly, lopatu atď..
V novom roku 2017 sa nám podarilo pokračovať v načatých rekonštrukčných prácach
– vybudovali sme terapeutickú miestnosť, kde sme použili starší, ale funkčný nábytok,
vybavili sme priestor hračkami, jednoduchými hudobnými nástrojmi. V časti priestoru vznikol
arte priestor, kde sme pracovali s deťmi predškolského veku v rámci stimulovania
grafomotorických zručností. Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva bolo vybavené
reedukačným materiálom pre deti so špeciálnymi potrebami.
V letnom období sme pokračovali v maľovaní spoločných priestorov a miestností pre
odborných zamestnancov. Miestnosť bývalej učtárne sme zrekonštruovali do podoby útulnej
pracovne a podnetného priestoru pre prácu logopedičky.
Z jednej väčšej pracovne sme vybudovali dve. Okná v oboch miestnostiach sme
zatienili žalúziami, rovnako účtovnícku miestnosť. V hale na poschodí sme nevyhnutne
potrebovali znížiť teplotu počas horúcich jarných a letných dní, čo sa nám podarilo
potiahnutím fólie, čím sa znížila teplota vnútorného prostredia na znesiteľnú úroveň.
Oslovili sme magistrát hlavného mesta s požiadavkou o údržbu rokmi zanedbanej
zelene na pozemku a odstránenie životu nebezpečných preliezok. Oddelenie životného
prostredia zareagovalo ústretovo a pomohli nám odstrániť vysychajúce stromy, orezali kríky,
stromy, pokosili trávnatý porast a zlikvidovali preliezky.
V priebehu školského roka sme na likvidáciu odpadu objednali a naplnili dva
veľkoplošné kontajnery.
Nedostatky materiálneho a priestorového vybavenia:
Za najzávažnejší nedostatok považujeme nevyhovujúci technický stav fasády
budovy. Používaním a starnutím stavby sa postupne zhoršujú jej úžitkové vlastnosti.
Vzhľadom na padajúcu omietku nie je zabezpečená ochrana muriva, čo spôsobuje vlhnutie
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stavby a ďalšie možné následky (únik tepla, vznik plesní, poškodenie statiky budovy).
V priebehu roka sme boli nútení zabezpečiť upozornenie pre okoloidúcich na nebezpečenstvo
padajúcej omietky.
V CPPPaP ako školskom zariadení denne pracuje 25 zamestnancov a v priebehu týždňa
sa vystrieda množstvo detí a žiakov od narodenia až po ukončenie strednej školy, ich rodičov.
CPPPaP je plne využité a teda aj sociálne zariadenia sú po rokoch používania značne
opotrebované a vyžadujú obnovu. Zariadenie disponuje tromi väčšími miestnosťami
s hygienickým zázemím. Po viac ako 30 rokoch používania sú na hranici ne – funkčnosti a t.
č. neposkytujú hygienické podmienky na štandardnej úrovni sociálnych zariadení.
Toalety a priestory na sprchovanie sú veľa rokov bez rekonštrukcie. V takmer
v nevyhovujúcom stave sú splachovacie záchody s neekonomickými nádržami. Vodný
kameň je neodstrániteľný, viaceré batérie sú zaslepené z dôvodu problematickej opravy
(nemožnosť odstavenia vody v budove z dôvodu zahrdzavenia ventilov). Linoleum je na
viacerých miestach poškodené (s dierami), obklad porušený, batérie zastarané. Bunky
v ktorých sú toalety umiestnené sú v zlom stave, zápach je ťažko eliminovateľný. Tento stav
vedie k zvýšeným nákladom na údržbu.
Za technický, ekonomický aj neekologický považujeme stav radiátorov, ktoré majú
nefunkčné ventily, a tak je nemožné regulovať stav tepla v miestnostiach. Niektoré miestnosti
sú prekúrené – zamestnanci sú nútení nepretržite vetrať, alebo opačne kúrenie je nedostatočné,
čo má za následok zhoršenie ich zdravotného stavu a to ovplyvňuje ich pracovnú výkonnosť.
Menej problematickým priestorom ako sú vyššie uvedené je miestnosť nazývaná
„klub“, ktorá slúži na klubovú činnosť prevencie, frontálnu diagnostiku, výchovných
poradcov, metodikov...atď. Stav miestnosti je pomerne zlý – pokrytý starým linoleom.
Vybavenie zodpovedá 70. až 80. rokom minulého storočia. Miestnosť by sme radi
perspektívne vybavili kobercom, vankúšmi na sedenie, oddelili časť na individuálnu
diagnostiku. Priestor je potrebné vymaľovať, okná zatieniť žalúziami.
Nemenej dôležité je pre nás vybavenie odborným materiálom, chýbajú nám viaceré
dostupné testy pre odborných zamestnancov, ktoré si vzhľadom na momentálne prevádzkové
náklady môžeme dovoliť len veľmi obmedzene, v uplynulom roku sme tento materiál
nenakupovali vôbec.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-poradenskej a preventívnej
činnosti školského zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. m).
Viď príloha č. 1: Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2016.
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2016
Ekonomická kategória
610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 – bežné transfery
Čerpanie spolu:
Príjmy k 31.12.2016
Druh príjmu
Prenájom priestorov pani Haramiovej
Vratky sociálnej poisťovne
Dobropisy
Príjmy celkovo

Suma
225 369 €
80 038,64 €
50 098, 69 €
992,91 €
356 499,24 €

Suma
862,80 €
1 005,37 €
320,13 €
2 707,90 €
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Výdavky k 31.12.2016 doplniť
Obdobie
Druhy výdavkov
Apríl-máj 2016 Rekonštrukcia Ateliéru – elektroinštalácia, obklad,
podlaha
Jún 2016
Úprava vstupu do budovy, schody.
Servis telefónnej ústredne.
NovemberVýmena podlahových krytín vo vstupnej hale, schody,
december 2016 poschodie, seminárna miestnosť.
Vymaľovanie časti priestorov.
Nábytky – do kuchyniek, čakární.
Kusové koberce.
Vybavenie PC technikou – štátna pokladňa.
Kancelárske vybavenie
NovemberMateriálne vybavenie čakární, kuchyniek,
december 2016 Návrh, realizácia loga a informačnej tabule.
Vybavenie terapeutickej miestnosti
1-12/2016
Výdavky celkovo

Suma
1 497 €
1 481 €
2 663 €

cca 900 €
355 979,64 €

Vyhodnotenie nákladov k 31.12.2016
Druhy nákladov
Suma
Teplo a elektrická energia
15 721,78 €
Vodné stočné
1 015 €
Teplo fa za 12/2015
1 774,38 €
Mimorozpočtové prostriedky – použitie, príjmy k 31.12.2016
Druh príjmu
Použitie
Suma
Študentská prax
Vybavenie terapeutickej miestnosti
519,60 €
Poskytnuté finančné prostriedky, ktoré organizácia mala na rok 2016 pokryli všetky
potrebné prevádzkové náklady k 31.12.2016. Organizácia nemala žiadne záväzky, ktoré by
zaťažili rozpočet roku 2017.
Z pridelených finančných prostriedkov sme však nemohli zakúpiť potrebné
psychodiagnostické pomôcky /testy/ a nie je možné pokryť opravu fasády, balkónov a toaliet,
ktoré sú dlhodobo v dezolátnom stave (viď príloha).
Správu o hospodárení uvádzame v prílohe č.1.
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n) Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského
zariadenia na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n).
ODDELENIE PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
V súvislosti s personálnymi zmenami v oddelení počas roka (odišli dve psychologičky,
pracujúce s individuálnymi klientmi, do oddelenia pribudla jedna psychologička, na 68 %
úväzok) sa stal v priebehu roka aktuálnym cieľ zabezpečiť napriek zmenám odborné služby
v dostatočnom rozsahu, čo sa podarilo. Najviac náročné bolo zabezpečiť depistážne vyšetrenia
školskej spôsobilosti v MŠ, čo sa podarilo zvládnuť s výpomocou 1 kolegyne z oddelenia
prevencie a sociálneho vývinu.
Cieľ 1: zabezpečiť depistážne vyšetrenia školskej spôsobilosti v MŠ obvodu
Bratislava IV. Zmyslom depistáže je znížiť výskyt ťažkostí, resp. neúspešnosti detí pri
zaškolení do 1. ročníka ZŠ. Znamenalo to zvládnuť aktivitu: a) po kvantitatívnej, aj b)
kvalitatívnej stránke – obsahom vyšetrení.
Cieľ splnený.
Cieľ 2: zabezpečiť komplexné vyšetrenia školskej spôsobilosti v CPPPaP najmä
v období apríl – máj 2017. Vyšetrení v CPPPaP sa zúčastnilo 185 detí, pričom väčšina z nich
prišla aj na základe výsledkov depistáže v MŠ. Odklad bol navrhnutý 105 deťom.
Cieľ splnený.
Cieľ 3: zabezpečiť požiadavky na služby kariérového poradenstva a diagnostiky
od žiakov ZŠ a SŠ a ich rodičov v obvode Bratislava IV. Služby využilo spolu 624 žiakov.
Z toho bolo 163 žiakov stredných škôl, 461 žiakov základných škôl.
Cieľ splnený.
Cieľ 4: zabezpečiť metodické vedenie výchovných poradcov SŠ, ZŠ a školských
psychológov.
Cieľ splnený.
ODDELENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Cieľom oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva bolo vstupovať do týchto
okruhov, situácií a problémov: vývinové problémy detí predškolského veku,
školská
spôsobilosť, výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ, výchovné problémy, narušenie študijnej
motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, špecifické
problémy
nadaných
detí, začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami: špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika, metodická pomoc pri tvorbe
individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a plánov sa nám podarilo naplniť.
Cieľ 1: Zamerať na diagnostiku a korekciu deficitov v poznávacích a kognitívnych
schopnostiach, deficity v jazykových schopnostiach, deficity v exekutívnych funkciách,
percepčno-motorických deficitoch, v jemnej motorike a koordinácii, v ťažkostiach s
orientáciou v čase a priestore, na hyperaktivitu, impulzivitu, oblasť psychosociálneho
narušenia, profesijnej orientácie žiakov so ŠVVP.
Cieľ splnený.
Cieľ 2: Poskytovať školám metodické a školiace stretnutia tematického charakteru
(poruchy učenia a správania).
Cieľ čiastočne splnený.
Cieľ 3: zabezpečiť prevenciu a komplexnú edukatívnu rehabilitáciu pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Cieľ čiastočne splnený.
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Cieľ 4: Prevencia a práca s rizikovými jedincami resp. skupinami prevažne detí
predškolského a mladšieho školského veku v oblasti grafomotoriky a rečového vývinu.
Cieľ splnený.
Cieľ 5: Komplexná starostlivosť o žiakov so ŠVVP zabezpečiť procesom
diagnostiky a prognostiky, navrhovania /podklady pre IVVP a odporúčania/ a realizácie
ďalších intervenčných postupov
Cieľ splnený.
Cieľ 6: Poskytovať metodické konzultácie školským špeciálnym pedagógom
a výchovným poradcom.
Cieľ splnený.
Cieľ 7: Stabilizovať oddelenie personálne.
Cieľ koncom školského roka čiastočne splnený.
Cieľ 8: Podporiť vzdelávanie zamestnancov formou adaptačného a kontinuálneho
vzdelávania.
Cieľ splnený.
ODDELENIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Na začiatku školského roka si pracovníci oddelenia stanovili niekoľko cieľov, ktoré mali
napomáhať ďalšiemu skvalitňovaniu zavedených procesov. Niektoré ciele sa podarilo naplniť
úplne, iné boli naplnené čiastkovo, z dôvodu časového presahu cez jednotlivé školské roky.
Konkrétne sa jedná o:
Cieľ 1: Vypracovať preventívny program na tému „Extrémizmus“
Vypracovaním preventívneho programu boli poverení Mgr. Chomjak a Mgr. Mikulič. Tento
preventívny program bol predstavený koordinátorom prevencie a následne aj evalvovaný
prostredníctvom realizácie na 1 základnej škole a 1 strednej škole. Pracovný názov
„Extrémizmus“ bol nahradený názvom „Rozvíjanie kritického myslenia“.
Cieľ 2: Koordinátorom prevencie a učiteľom poskytovať viac informácií ohľadom
programu partnerské vzťahy a jeho zameranosti viac na budovanie zdravého vzťahu ako na
sexuálnu stránku problematiky vzťahov s cieľom zmierniť predstavu rodičov, učiteľov, že
partnerské vzťahy = sexuálna výchova.
Cieľ 3: Inovovať aktivity v preventívnych programoch ako Med, Teambuiding,
Duševné zdravie a podľa potreby aj iné. Prispôsobiť ich aktuálnym témam daných cieľových
skupín.
Plnenie cieľa bude prebiehať aj naďalej.
Cieľ 4: Inovovať Zážitkový kariérový program
Inováciou boli poverení Mgr. Chomjak a Mgr. Mikulič. Cieľ vychádzal z potreby rozvíjať
zručnosti, ktoré by pomohli s nájdením práce o ktorú sa uchádzajú, napr. praktické rady pri
písaní životopisu a pod.
Cieľ splnený.
Cieľ 5: Prostredníctvom SWOT analýzy zisťovať silné a slabé stránky oddelenia.
Cieľ splnený.
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o) Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm.
o).
SWOT ANALÝZA RIADIACICH ZAMESTNANCOV
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 pracovné podmienky - pohyblivý  zmeny v personálnom obsadení –
pracovný čas, terénne dni,
prechodné oslabenie,
 reorganizácia oddelení – priestorová aj  zníženie stavu zamestnancov zo strany
odborná,
zriaďovateľa z 21 na 20,
 iniciatívnosť,
aktívnosť,
flexibilita  väčšina zamestnancov spĺňala len
pracovníkov pri realizovaných zmenách; základný kariérový stupeň (nedostatok
 zavedenie stravovacích lístkov – možnosť atestovaných zamestnancov),
výberu stravovania pre zamestnancov,
 zhoršujúci (alarmujúci) stav fasády
 priestorové možnosti zariadenia,
budovy,
 vyhotovenie informačnej tabule s logom,  zhrdzavená, rozpadnutá vstupná brána,
 renovácia
spoločných
priestorov  nevyregulovaný vykurovací systém,
a pracovní,
renovácia
dverí
–  staré rozvody v budove (keramické
odhlučnenie,
poistky; hrdzavé, nefunkčné ventily),
 zriadenie terapeutickej a logopedickej  alarmujúci stav sociálnych zariadení,
miestnosti,
 poškodená krytina na balkónoch,
 pozitívna
odozva
klientov
na  vzhľad a funkčnosť web stránky,
zaznamenané zmeny a poskytnuté služby;
PRÍLEŽITOSTI
 v stabilizácii personálneho obsadenia
oddelení,
 vo vzdelávaní zamestnancov,
 v zavedení inovácií,
 v zlepšení spolupráce so školami,
 v realizácii projektov,

RIZIKÁ
 nastavenie systému financovania centra,
 nedostatočné finančné ocenenie
mimoriadnych výkonov zamestnancov,
 pracovná vyťaženosť,
 absencia supervízie pre odborných
zamestnancov
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SWOT ANALÝZA ODDELENIE PSYHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
SILNÉ STRÁNKY
 odborné vzdelávania počas uplynulého
roka
v kvalitných
vzdelávacích
programoch,
 ochota si platiť vzdelávanie a zúčastňovať
sa ho aj vo voľnom čase,
 samostatná pracovňa pre každého
psychológa a PC v pracovni,
 zrealizovanie terapeutickej miestnosti pre
klientov,
 nový
nábytok
v miestnostiach
psychológov a skvalitnené prostredie,
 záujem o psychologické služby,

SLABÉ STRÁNKY
chýbajú niektoré testy: verzia testu WAIS,
pre deti do 3 rokov nemáme Bayleyovej
vývinovú škálu, adolescentov - IST2000),
nepriznanie kreditov psychológom za
odborné vzdelávanie mimo rezort školstva,
 nedostatočné personálne obsadenie,
 slabšia úroveň jazykovej vybavenosti pre
účely diagnostiky cudzojazyčných
klientov,

PRÍLEŽITOSTI
 v zvyšovaní odbornosti,
 v sebavzdelávaní,
 v realizácii projektov,

RIZIKÁ
 riziko vyhorenia vzhľadom na vysokú
pracovnú záťaž,
 dlhé čakacie doby na vyšetrenie,
 nárast cudzojazyčných klientov.

SWOT ANALÝZA ODDELENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
SILNÉ STRÁNKY
 posilňovanie oddelenia
o vysokokvalifikovaných zamestnancov,
 nadväzovanie kontaktov so školskými
zariadeniami –terénna práca,
 flexibilita a nasadenie nových
zamestnancov,
 inovácie v činnosti oddelenia,
 vysoká schopnosť spolupracovať,

SLABÉ STRÁNKY
 na začiatku roka oddelenie tvorili dvaja
špec. pg. v adaptačnom procese – nízka
odbornosť,
 nedostatok zamestnancov,
 neschopnosť pokrývať potreby
školských zariadení,
 absencia metodického vedenia,

PRÍLEŽITOSTI
 v posilnení oddelenia o odborných
zamestnancov (v priebehu roka splnené),
 v záujme o služby,
 v nových zamestnancoch a ich kvalitách,
 v ponuke nových služieb,

RIZIKÁ
 nedostatok dg. metód na trhu pre
jednotlivé vekové kategórie detí so
ŠVVP,
 v prudkom náraste klientely,
 malé možnosti vzdelávania sa na trhu,
 absencia supervízie
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ODDELENIE SOCIÁLNEHO VÝVINU A PREVENCIE
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 zloženie tímu z profesií psychológovia,  rezervy v time managmente realizácie
liečebný pedagóg,
stanovených úloh
 mužsko-ženské zloženie tímu,
 rezervy v plnení stanovených cieľov
 ochota prijímať výzvy,
oddelenia
 súdržnosť tímu,
 rezervy v zdieľaní pracovných činností –
 odborná kvalifikovanosť a flexibilita
hľadanie supervíznej pomoci od kolegov
tímu,
 kreativita pri tvorbe materiálov,
 prezentácia oddelenia
 komunikačné zručnosti zamestnancov
 ochota spolupracovať s inými
oddeleniami centra
PRÍLEŽITOSTI
 odborný a osobnostný rast odborných
zamestnancov,
 ochota sa vzdelávať aj napriek tomu, že
programy nie sú akreditované,
 zmena riadenia organizácie – zlepšenie
klímy na pracovisku,
 podpora a ochota zo strany vedenia,
 dobre nastavená spolupráca so školskými
zariadeniami,
 možnosť riadiť si svoj pracovný čas
v rámci
zavedenia
flexibilného
pracovného času,
 zlepšenie
materiálneho
vybavenia
a priestorov.

RIZIKÁ
 menej časového priestoru na inováciu,
kvôli ostatným činnostiam,
 nedostatočné
finančné
ohodnotenie
odborných zamestnancov,
 slabá
ponuka
akreditovaného
vzdelávania,
 syndróm vyhorenia,
 zdravotné problémy,
 nízke finančné ohodnotenie - lepšia
pracovná ponuka,
 nejasnosť budúcej koncepcie CPPPaP
z pohľadu reforiem.

II. Ďalšie informácie o školskom zariadení:
V školskom roku sme spolupracovali s týmito inštitúciami:
ZŠ, ŠZŠ a PŠ, SŠ – preventívne aktivity, poradenská činnosť
VÚDPaP – odborné konzultácie a vzdelávacie aktivity
CENADA – odborno-konzultačná činnosť
ÚPSVaR – konzultačná činnosť
CoachingPlus – vzdelávacie aktivity
NCR – Národné centrum rovnosti
Iné CPPPaP – odborná a konzultačná činnosť
Školské výpočtové stredisko – zber údajov a štatistika
OR PZ Bratislava 4 – konzultačná činnosť
Mestská časť – Dúbravka
Bratislavský samosprávny kraj
v Bratislave 24.10. 2017
Mgr. Monika Klapková
riaditeľka
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