
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach pedagogicko-psychologickej činnosti Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Fedákova 3, 831 03 Bratislava 

za školský rok 2018/2019 

 
 
Predkladá:  Mgr. Monika Klapková 

 riaditeľka  CPPPaP  
 
     Prerokované na pracovnej porade CPPPaP 
     dňa 28.10.2019 
  
     Vyjadrenie pracovníkov CPPPaP: 
     Pracovníci CPPPaP odporúčajú  
     zriaďovateľovi: 

Okresnému úradu Bratislava – odbor školstva, 
Tomášiková 46, Bratislava 

     s ch v á l i ť 
     Správu o výsledkoch a podmienkach 
     pedagogicko-psychologickej činnosti 
     CPPPaP, Fedákova 3, Bratislava IV. 
     za školský rok 2018/2019. 
  
     Stanovisko zriaďovateľa: 

Okresný úrad Bratislava – odbor školstva,  
Tomášiková 46, Bratislava 

     s ch v a ľ u j e 
     Správu o výsledkoch a podmienkach 
     pedagogicko-psychologickej činnosti 
     CPPPaP, Fedákova 3, Bratislava IV 
     za školský rok 2018/2019. 
  
 
      ................................................................. 
                      za zriaďovateľa 
 
Východiská a podklady: 
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 

2018/2019.  
5. Správy o činnosti a vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení CPPPaP. 

Individuálne mesačné výkazy zamestnancov CPPPaP - doplnkovo. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach pedagogicko-psychologickej činnosti 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Fedákova 3, 841 02 Bratislava 

za školský rok 2018/2019 

 
  

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 2018/2019 

 

 Tabuľka č.1: Vedúci zamestnanci 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Monika Klapková Riaditeľka, štatutár 

PhDr. Viera Ritomská Zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia psychologického 

poradenstva 

PaedDr. Silvia Klečáková Vedúca oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva  

PhDr. Eva Nakhlé Vedúca oddelenia prevencie 
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2018/2019       (§ 2 ods. 

1 písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu. 
   
 V školskom roku 2018/2019 sme realizovali spolu 5852 odborných činností, ktoré boli 
vedené individuálne alebo skupinovo. Z toho diagnostických sme realizovali 3328, 
poradenských 453, terapeutických 73, rehabilitačných (reedukácie, realxačné techniky) 
228. Vysoký podiel na činnosti sa prejavuje aj v súčte vykonaných anamnestických 
rozhovorov v počte 1044. V individuálnej starostlivosti sme sa venovali celkovo 2672 
klientom. Z toho 1157 bolo pred začiatkom školskej dochádzky. Školskú dochádzku plnilo 
1282 detí. Po ukončení povinnej školskej dochádzky sme poskytli starostlivosť 224 žiakom. 
11 klienti boli zo sociálne znevýhodneného prostredia. Medzi klientelou sa vyskytli aj 9 
študenti, príp. iné osoby. 
  V priloženej tabuľke č.3 uvádzame primárne dôvody príchodu klientov do zariadenia, 
pričom u viacerých z nich sme sa venovali komplexnej starostlivosti.  
 Odborno-metodická činnosť CPPPaP sa v zariadení realizovala formou 
individuálnych činností, ktoré zahŕňali: 
 telefonické/ emailové konzultácie, kde sme vykázali 201 aktivít a 221 stretnutí,  
 konzultácie s rodičmi predstavovali 2 943 aktivít a 4351 stretnutí s 2943 účastníkmi.  
Skupinové činnosti sme viedli formou: 
 prednášok, besied, kurzov, resp. seminárov, kde sme zrealizovali 61 aktivít, 108 

stretnutí s počtom účastníkov 1135 účastníkmi.  
Činnosti pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov a odborných zamestnancov 
zahŕňali:  
 tvorbu odborných metodických materiálov a odborných podkladov, ktoré predstavovali 

465 aktivít a 470 stretnutí so 460 účastníkmi,  
 konzultácie sme zabezpečovali  v rozsahu 1748 aktivít v 2345 stretnutiach s 1775 

účastníkmi,  
 prednášky, besedy, kurzy a semináre sme zastrešili 17 aktivitami v 26 stretnutiach, 

pričom účastníkov bolo 266.  
 v sociometriu, krízovú intervenciu sme vykonali v 54 prípadoch, pričom stretnutí bolo 

62 so 77 účastníkmi.  
Ostatné odborné a metodické činnosti predstavovali:  
 osvetovú, informačnú a propagačnú činnosť sme realizovali v 2 prípadoch s tromi 

stretnutiami,  
 tvorbu projektov, prieskumy sme vykonali 8. aktivitami v 13 stretnutiach s 9 

účastníkmi, 
 správy z diagnostického vyšetrenia (psychologického, špeciálno-pedagogického, 

logopedického) boli vydané celkovo 930 klientom, pričom stretnutí sa uskutočnilo 519, 
 odborné konzultácie pre iných odborníkov sme poskytli 25-krát v 27 stretnutiach, 
 tvorba metodických materiálov predstavuje 43 aktivít a 77 stretnutí, 
 supervízna činnosť, metodické vedenie a usmerňovanie sa realizovalo 458 aktivitami 

v 1013 stretnutiach s 13 účastníkmi, 
 Odborné konzíliá zasadli 1446, s počtom účastníkov 832 (t. j. 852 aktivít) 
 Účasť na odborných podujatiach registrujeme 135 aktivitami a rovnakým počtom 

stretnutí. 
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Graf č.1 – modrá farba znázorňuje šk. rok 2018, vidíme nárast aktivít, pokles sa vyskytol 
v súvislosti so zmenou evidovania činností v štatistickom programe EVUPP. 

  
 V rámci odborno – metodických činností CPPPaP vedených individuálne a skupinovo 
zrealizovali odborní zamestnanci celkovo 7 477 aktivít v 10 816 stretnutiach pre 8246 
účastníkov. 
Graf. č.: 1 Metodicko-odborná činnosť 

 
 
 Preventívne činnosti / aktivity sme uskutočnili v celkovom súčte 338-krát, v 942 
stretnutiach s 5479 účastníkmi.  
Z toho skupinové činnosti  pre žiakov predstavovali:  

 Výcvikové skupiny kde sme realizovali 160 činností s 588 stretnutiami 2 356 účastníkmi. 

 Prednášky, besedy, kurzy a semináre predstavovali  166 činností,  342 stretnutí 
s 3036 účastníkmi, 

Služba pedagógom bola v rámci prevencie poskytnutá formou:  
 metodických konzultácií a poradenstva –  v súhrne sme zaznamenali 5 činností, 28 

stretnutí so siedmymi účastníkmi, 
 prednášky, besedy, kurzy a semináre – sme poskytli pedagógom v 10 činnostiach, 

19 stretnutiami 223 účastníkmi. 
 Ostatné preventívne aktivity – odborné konzíliá sme realizovali v 3 stretnutiach s 12 

účastníkmi. 

 Celkovo sme v rámci prevencie sociálnej patológie zrealizovali 710 činností, pričom 
stretnutia sa uskutočnili 1984-krát s 11 442 účastníkmi. 
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Školské zariadenia vedené v starostlivosti CPPPaP: 
Tabuľka č.2: Školské zariadenia 

Školské zariadenia Počet 
Materské školy 30 
Základné školy 16 
Gymnáziá 4 
Stredné odborné školy 7 

 
Graf č. 2: Evidencia klientov – zaznamenávame nárast 

 
 
 
Primárne dôvody príchodu klienta do CPPPaP: 
  
Tabuľka č. 3: Dôvody príchodu 

 

 
 
 

šk. rok 2017/2018 šk. rok 2018/2019

počet klientov 2452 2672
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Počet evidovaných klientov

Školská spôsobilosť 913 

Problémy v učení 416 
Kariérové poradenstvo 721 
Osobnostné a psychické problémy 215 
Problémy v správaní 53 

Nadanie/talent 44 
Rodinné a iné dôvody 20 
Poruchy vo vývine reči 9 
Sociálno-patologické javy 1 
Disociálna činnosť 10 
Osobnostný rozvoj 19 
Rizikový vývin 17 
Zdravotné znevýhodnenie 244 
Kontrolný súčet, počet klientov 2672 
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Graf č.3: Vybrané dôvody príchodu (porovnateľné ukazovatele) 

 
 
Graf „Vybrané dôvody príchodu“ znázorňuje nárast klientov v porovnaní s predošlým 
školským rokom v oblastiach problémov v učení,  voľby povolania a porúch vývinu reči. 
 
Tabuľka č.  4 „Vyšetrení klienti“: prehľad klientely, ktorá vyhľadáva služby CPPPaP. 
Najvýznamnejšiu časť klientely tvoria predškoláci,  po nich žiaci ZŠ, SOŠ a gymnázií. 
Tabuľka č.4: Vyšetrení klienti 
 
 

 

912

437

693

127

148

15

110

10

913

660

721

215

53

20

9

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Školská spôsobilosť

Problémy v učení

Kariérové poradenstvo

Osobnostné a psychické problémy

Problémy v správaní

Rodinné a iné dôvody

Poruchy vo vývine reči

Disociálna činnosť

Školská
spôsobilosť

Problémy v
učení

Kariérové
poradenstv

o

Osobnostn
é a

psychické
problémy

Problémy v
správaní

Rodinné a
iné dôvody

Poruchy vo
vývine reči

Disociálna
činnosť

šk. rok 2018/2019 913 660 721 215 53 20 9 10

šk. rok 2017/2018 912 437 693 127 148 15 110 10

Vybrané dôvody príchodu

šk. rok 2018/2019 šk. rok 2017/2018



 

  7
 

 
g) Údaje o    fyzickom   počte  zamestnancov a  plnení    kvalifikačného   predpokladu   

zamestnancov školského zariadenia ku dňu 31.08.2017 (§ 2 ods. 1 pís. g) 
Tabuľka č. 5: Zamestnanci 

Oddelenie psychologického  poradenstva Úväzky  
PhDr. Viera Ritomská, psychologička, vedúca oddelenia 100%  
Mgr. Eva Klinovská, psychologička 100%  
PhDr. Eva Nakhlé, psychologička, ved. odd. prevencie 100%  
Mgr. Andrea Jastrabíková 100% od 4/2019 60% 
Mgr. Zuzana Siléšová, psychologička 40% od 4/2019 
Mgr. Božena Hambálková, psychologička 68%  
Mgr. Katarína Mrázová, psychologička 100%  
PhDr. Adriana Hrončová, psychologička  50%   
Mgr. Jana Záchejová, psychologička 50%  

Špeciálno-pedagogické oddelenie Úväzky  
PaedDr. Silvia Klečáková, vedúca oddelenia 100%  
Mgr. Marcela Benkovičová, špeciálna pedagogička 100%  
Mgr. Zuzana Blišáková, špeciálna pedagogička  100% do 11/2018 
Mgr. Ivana Löwenberg, špeciálna pedagogička 60%   
Mgr. Petronela Majherová, špeciálna pedagogička 50% od 1/2019 
Mgr. Marianna Baranová, logopedička 60% od 
Mgr. Dominika Bošnáková, logopedička 60%  

Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu Úväzky  
Mgr. Peter Chomják, psychológ 100%  
Mgr. Monika Lazarová, psychologička 100%  
Mgr. Martin Mikulič, liečebný pedagóg 100%  
Mgr. Aneška Maliňáková, psychologička 100% od 10/2019 
Mgr. Monika Rusinová, psychologička – zastupovanie MD 100%  

Ekonomicko-prevádzkové odd. Úväzky  
Ing. Daniela Hlubíková - personalistka 50%  
Ing. Mária Wechterová - účtovníčka 50%  
Zuzana Kochová – rozpočtárka, majetkárka  100%  
Martina Morávková - administratívny pracovník 100%  
Haramiová – upratovačka 50%  

  
 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 a technicko-hospodárskych zamestnancoch CPPPaP                       
v školskom roku 2018/2019 a ich zaradení do kariérového stupňa poskytuje tabuľka č. 4. 
Zaradenie odborných zamestnancov (OZ) do kariérových stupňov k 31.08.2018 

Prehľad OZ do 
kariérových stupňov 

Celkový 
počet OZ 

z toho 

  Začínaj. 
zamest. 

Samostat OZ OZ s I. atest. OZ s II. atest. 

Psychológ 13 2 8 2 1 
Špeciálny pedagóg 5* 0 3 2 0 
Liečebný pedagóg 1 0 1 0 0 
Logopéd 2 1 0 0 0 
Spolu 21 2 13 4 1 

*Poznámka: Jeden započítaný špeciálny pedagóg je súčasne aj riaditeľom zariadenia.  
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní  zamestnancov školského zariadenia ( § 2 ods.1 písm. h) 

Odborní zamestnanci zariadenia sa v školskom roku 2018/2019 vzdelávali 
krátkodobými aj dlhodobými formami. Absolvovali viaceré semináre a výcviky, prevažne 
akreditované odbornými organizáciami a inštitúciami na Slovensku.  

Mnohé vzdelávacie aktivity absolvovali na vlastné náklady. Neadekvátna je skutočnosť, 
že absolvované výcviky sú akreditované odbornými inštitúciami a neboli akceptované 
ministerstvom školstva ako kontinuálne vzdelávanie.  

Uvádzame najdôležitejšie zo vzdelávacích aktivít, na ktorých sa pracovníci jednotlivých 
oddelení zúčastnili: 
 

Kontinuálne vzdelávanie a dlhodobé 
vzdelávanie 

Organizátor 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

AV-Aplikovanie  „Motivačných 
rozhovorov“ v praxi odborných 

zamestnancov 

 
COACHINGPLUS 

OZ 

 
3 

Rorschach  1 
Podané žiadosti o vykonanie I. atestačnej 

skúšky 
MPC BA, Trnava 3 

Systematické dlhodobé vzdelávanie v KIP Slov. spoločnosť pre 
KIP 

2 

I. atestácia - ukončené MPC 1 
Logoterapia SILOE  1 

Funkčné vzdelávanie MPC Bratislava 1 
 
 

Krátkodobé semináre, konferencie Organizátor 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Ako sa formuje osobnosť človeka Centrum Kvapka 2 
Scénotest CPPPaP BA IV, lektor 

PhDr. P. Humpolíček   
 
6 

Sochy a obrazy v piesku V IVS v SR 1 
Vzťahová väzba COACHING PLUS OZ 1 
Intervenčné stratégie v kontexte 
poradenského procesu v práci s deťmi, 
rodinou a skupinou 

COACHING PLUS OZ 2 

Play therapy Inštitút terapie hrou 2 
Test stromu o.z. ARTEA 1 
Problémy narušenia vzťahovej  
väzby, práca s  rodičom a dieťaťom 

UPSVaR  
1 

Autizmus CPPPaP, lek. N. Okenicová 8 
Fono 2 a Fono 3 MPC 5 
Reedukácia dyskalkúlie  CPPPaP Ba IV 4 
Včasná intervencia  CPPPaP Ba I 2 
ROPRATEM Palisady traing rooms 2 
I mO netradične AJ pre deti so ŠVVP CPPPaP Ba IV 5 
Grafomotorika odborne ale hravo Centrum rodiny Dúbravka 1 
V MŠ trochu inak, Hejného metóda Indícia BA 2 
Fascinujúce deti CPPPaP BA IV 11 
Deti s FASD CPPPaP, Centrum Fas. deti 1 
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Adaptačné vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Marianna Baranová ukončené 
Mgr. Andrea Jastrabíková ukončené 
Mgr. Aneška Maliňáková ukončené 
Mgr. Barbora Kavuličová ukončené 

  
        
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  

 Aktivita Počet aktivít 
Príspevky zamestnancov CPPPaP v médiách: 
 RTVS – Ľaváctvo – Mgr. Klapková 
 TV a rozhlas (Hlohovec) – nahrávka k téme „Ako prijať vysvedčenie 

dieťaťa“ – Mgr. Klapková 
 Dúbravské noviny , „Sranda je keď sa smejú obe strany.“(téma šikany) – 

Mgr. Chomják 

 
 
 

Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu pedagógov, výchovných 
poradcov, riaditeľov škôl: 

 Vývinové potreby detí 

 Deti s ADHD 

 Rozvoj nenásilnej komunikácie na školách 

 Metodické stretnutia pre výchovných poradcov 

 Metodické stretnutia pre koordinátorov prevencie 

 Metodické stretnutia pre školských psychológov 

 Metodické stretnutia pre školských špeciálnych pedagógov 

 Stretnutie s riaditeľkami MŠ 

 
 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
1 

Informačný list pre MŠ a rodičov k depistážnym vyšetreniam 
školskej spôsobilosti v MŠ, Informačný list pre rodičov a MŠ 
k vyšetreniam školskej spôsobilosti v CPPPaP 
Informačný list: logopedická starostlivosť – depistáž, interaktívne 
čítanie; špeciálno-pedagogická starostlivosť  - stimulačný program, 
grafomotorické a jazykové cvičenia, „Čarovné čiarky“, k „Metóde 
dobrého štartu.“, ku klubu „Treso“, „Jednorožec“ 
Prezentovanie oddelení v priestoroch zariadenia – formou násteniek, 
informačných letákov... 
Odborné konzultácie pre študentov VŠ (výskumy, diplomové práce). 
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4 
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ODDELENIE  PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA 
 

Komplexná psychologická diagnostika a poradenstvo 
  

 Činnosť oddelenia bola zameraná na poskytovanie komplexnej psychologickej, 
diagnostickej a poradenskej, starostlivosti deťom a žiakom materských, základných  a 
stredných škôl v obvode Bratislava IV, so zameraním na problematiku ich osobnostného, 
vzdelávacieho a profesijného vývinu. Na požiadanie zákonných zástupcov alebo dospelých 
žiakov boli služby poskytnuté aj klientom z iných obvodov.   
 Poradenské služby boli poskytované aj zákonným zástupcom detí a žiakov. Realizovali 
sa diagnostické a poradenské konzultácie s pedagógmi škôl. 
 Na začiatku školského roka, k 2.9.2018 pracovalo v oddelení 8 psychologičiek, od 15. 
4. 2019 po prechode 1 psychologičky na skrátený úväzok to bolo 9 psychologičiek, z toho na 
plný úväzok pracovali do konca roka štyri, na skrátený úväzok päť psychologičiek. 
Psychologičky jednotlivo pracovali s 1965 klientmi. Uskutočnili celkovo 2765 
individuálnych diagnostických, poradenských a terapeutických konzultácií s klientmi - 
deťmi a žiakmi, 2291 konzultácií s rodičmi a 831 konzultácií s pedagogickými 
a odbornými zamestnancami škôl (zdroj: údaje v štatistickom programe Evupp). 
 Jednotlivé psychologičky mali pridelené do starostlivosti materské, základné a stredné 
školy v obvode Bratislava IV. Najmä počas terénnych dní robili pracovné návštevy v školách 
so zameraním na konzultácie s pedagógmi a diagnostické pozorovania žiakov vo výchovno-
vzdelávacom procese (pozorovania hlavne na prvom stupni ZŠ a v MŠ). Pri zabezpečovaní 
služieb kariérového poradenstva a depistážnych vyšetreniach predškolákov boli odborné 
diagnostické činnosti a veľká časť konzultácií s rodičmi realizované priamo v školách.   
 Služby kariérového poradenstva využilo spolu 713 žiakov, čo je o niečo vyšší počet 
klientov ako v predošlom školskom roku, pretrvával vysoký záujem o túto odbornú aktivitu 
najmä v základných školách (pravdepodobne je tu aj súvislosť s aktuálne vyšším počtom 
žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ). Služby zahŕňali psychologickú diagnostiku (v spolupráci so 
školami najmä v prostredí škôl) a prevažne jednorázovo realizované diagnosticko-poradenské 
konzultácie. Z uvedeného počtu 713 žiakov šlo o 97 žiakov troch stredných škôl a 616 žiakov 
základných škôl. V troch triedach stredných škôl sa uskutočnili aj skupinové prednáškové 
aktivity k téme profesijnej orientácie a výberu ďalšieho štúdia. Časť študijne/profesijne 
nevyhranených žiakov by potrebovala pokračujúce poradenské konzultácie v tejto oblasti. 
 Starostlivosť o žiakov s problémami vo vzdelávacom vývine a žiakov s rôznymi druhmi 
ŠVVP sa realizovala v súčinnosti so špeciálnymi pedagogičkami a logopedičkami oddelenia 
špeciálno-pedagogického poradenstva. Využívali sa medziodborové konzultácie/konzíliá 
k diagnostickému a poradenskému procesu.  Realizovali sa pozorovania žiakov v školách 
a konzultácie s pedagógmi a odbornými zamestnancami škôl. Bolo vystavených 392 
správ zo psychologického vyšetrenia (podstatne viac ako za predchádzajúci rok), väčšina sa 
týkala riešenia problémov vzdelávania a výchovy žiakov.  Okrem komplexných správ boli 
vydávané kratšie písomné výstupy z depistážnych vyšetrení školskej spôsobilosti a 
písomné odporúčania k odkladom školskej spôsobilosti alebo odporúčania na tzv. 
predčasné zaškolenie. Žiadne dieťa/klient nebol v zmysle školských predpisov zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia. 
 Problémy osobnostného vývinu boli riešené individuálnou diagnosticko-poradenskou 
prácou. Efektivita odborných služieb vyžadovala často dlhodobú, pokračujúcu prácu 
s klientom alebo jeho rodičmi, poradenstvo rozšírené o využívanie metód a postupov z 
viacerých poradenských a terapeutických smerov - v závislosti od absolvovaného ďalšieho 
odborného vzdelávania jednotlivých psychologičiek..  
 V rámci preventívnej činnosti boli realizované v spolupráci s oddelením špeciálno-
pedagogického poradenstva  a prevencie v priebehu februára a  marca 2019 depistážne 
vyšetrenia školskej spôsobilosti, s cieľom zachytiť predškolákov s potrebou cielenej 
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stimulácie pred zaškolením a deti s vyšším rizikom nedosiahnutia školskej spôsobilosti, 
ktorým bolo odporúčané ďalšie, rozšírené vyšetrenie. Všetkým zákonným zástupcom boli 
výsledky poskytnuté formou krátkej písomnej informácie - spätnej väzby z vyšetrenia. 
Výsledky boli tiež konzultované s rodičmi, možnosť osobnej konzultácie v priestoroch MŠ 
využila väčšina rodičov. Rodičom predškolákov s čiastkovými prejavmi nezrelosti boli 
poskytnuté odporúčania k stimulácii detí pred zaškolením. Časti detí bol odporúčaný 
stimulačný program realizovaný pracovníčkami oddelenia špeciálno-pedagogického 
poradenstva priamo v materských školách alebo v CPPPaP. Deti, ktoré vykazovali vyššie 
riziko nezrelosti, boli pozvané na doplňujúce vyšetrenie do centra. Psychologičky oddelenia 
urobili spolu 551 depistážnych vyšetrení. Súčasťou depistáže boli aj diagnosticko-
poradenské konzultácie s učiteľkami MŠ. 
 V oddelení sa od konca marca do konca mája realizovali vyšetrenia školskej 
spôsobilosti, zúčastnilo sa ich 191 detí. Žiadne dieťa nepochádzalo zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia. Odporúčanie na odklad školskej dochádzky s umiestnením 
dieťaťa do materskej školy bolo vystavené 138 deťom, 10 deťom bolo vydané odporúčanie 
na zaradenie do prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
Odporúčanie na skoršie zaškolenie, t. j. pred dosiahnutím 6. roku veku bolo vydané 8 
deťom. 
 Súčasťou práce psychologičiek oddelenia počas školského roka boli aj mailové 
a telefonické konzultácie, najčastejšie s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a žiakov, tiež 
s pedagógmi škôl, spolu 139 konzultácií. 
 Odbornosť psychologičiek bola zvyšovaná účasťou na seminároch, prednáškach, 
výcvikoch i iných odborných podujatiach. 
 Riešená problematika 
Okruh riešenej problematiky bol aj v uplynulom roku široký, riešili sa najmä: 

• vývinové problémy predškolského veku, rizikový vývin, 
• posudzovanie školskej spôsobilosti a odporúčania ohľadne vhodného    
 zaškolenia, 
• diagnostika intelektového nadania, otázky vzdelávania intelektovo nadaných 
 detí, 
• vzdelávacie problémy žiakov, vrátane vývinových porúch učenia, pozornosti, 
 ťažkostí vo vzdelávaní súvisiacich s chronickými ochoreniami, ako aj ďalšími
 mimointelektovými vplyvmi na školskú úspešnosť, 
• emocionálne problémy (strach, úzkosť, emočná labilita),  
• vzťahové problémy (vzťahy k spolužiakom, súrodenecké vzťahy), 
• výchovné problémy a ťažkosti v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, 
 negativizmus), 
• negatívne dôsledky 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.  

  

 Zaznamenávame pribúdanie klientov so závažnejšími problémami psychického vývinu, 
s problémami vyplývajúcimi zo zložitej situácie rodín, nárast počtu detí s rôznymi druhmi 
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špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb detí, úzkostnými poruchami, nároky na odbornú 
vybavenosť psychologičiek a úroveň služieb stúpajú.  

 
 Diagnostické metódy sa využívali s ohľadom na cieľ diagnostiky, potreby 
klientov,  dohodnutý kontrakt. Realizovala sa diagnostika zameraná na poznávacie schopnosti 
vrátane úrovne a štruktúry intelektových schopností, pozornosť, vnímanie, grafomotorické 
zručnosti, osobnosť (osobnostné črty, prejavy správania, profesijné záujmy, sociálne vzťahy), 
emocionalitu. 
 Poradenstvo  sa poskytovalo vo vzťahu k vyššie uvedenému okruhu riešených 
problémov, šlo individuálnu prácu s klientom, poradenskú prácu s rodičmi alebo spoločné 
konzultácie s klientom a členmi rodiny, najmä s rodičmi, ako aj skupinové poradenské aktivity. 
Využívali sa techniky spätnej väzby, klarifikácie, interpretácie, reflexie, valdizácie, podpory, 
sebaexplorácie, otvorených otázok, poradenskej edukácie, nácviku komunikácie a iné.  
 Terapeuticky sa využívala najmä kresba, tvorivé a projektívne techniky, zážitková a 
hrová terapia, nácvik komunikácie, práca v piesku, sprevádzajúci rozhovor, relaxačné techniky, 
systemické terapeutické postupy, postupy z KIP a nenásilnej komunikácie, podľa veku 
a osobnosti klienta a odbornej vybavenosti jednotlivých psychologičiek. 
 
 Formy práce v oddelení: 
 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 (metodické vedenie školských psychológov), 
 informačná činnosť (napr. poskytovanie informačných zdrojov rodičom a žiakom k výberu 

strednej alebo vysokej školy a ku kariérnej orientácii), 
 pozorovanie žiakov v školskom prostredí (získanie informácií pre diagnosticko-poradenský 

proces). 
 Individuálna klientela: psychologičky pracovali spolu s 1965 klientmi (individuálne, 
prípadne kombináciou individuálnej práce so skupinovou). Súhrnne realizovali 2765 
konzultácií s klientmi - deťmi a žiakmi (diagnostických , poradenských a terapeutických), 
2291 konzultácií s rodičmi a 831 konzultácií s pedagógmi a odbornými zamestnancami 
škôl.  

 
Skupinová klientela oddelenia psychologického poradenstva 
 
Výcvikové skupiny 
 6 výcvikových skupín v CPPPaP pre adolescentov (zaradených 6 účastníkov), tzv. 

„rastová skupina“, so zameraním na osobnostný rozvoj a ťažkosti súvisiace s dospievaním, 
 výcviková skupina v 1  triede MŠ so zameraním na prevenciu agresivity a porúch 

správania (4 stretnutia), Mgr. K. Mrázová. 

Prednášky, besedy 
 prednáškové aktivity k téme profesijnej orientácie, spolu 3 aktivity na stredných školách, 

Mgr. E. Klinovská, 
 prednáška pre 1 triedu žiakov SŠ - Efektívne učenie,  Mgr. E. Klinovská, 
 prednášky na tému adaptácia na strednú školu a o úskaliach dospievania, 3 aktivity, Mgr. E. 

Klinovská, 
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 prednáškové aktivity k téme školskej spôsobilosti pre rodičov predškolákov - v 6 
materských školách, 

 seminár pre učiteľky MŠ k téme vývinových potrieb detí  –  v 1 MŠ, Mgr.  A. Hrončová, 
PhD, 

 prednáška pre učiteľky MŠ na tému ADHD - v 1 MŠ, Mgr. B. Hambálková 
 
 

Klubová skupinová činnosť 
4 stretnutia skupiny – klub Jednorožec, Mgr. E. Nakhlé (v spolupráci s oddelením prevencie). 

 
 
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 a zabezpečovať spoluprácu so školami. 
 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 materských školách pri 
depistážnych vyšetreniach školskej spôsobilosti, skupinová diagnostika sa robila aj 
v základných a stredných školách pre účely 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 
výchovno-vzdelávacom procese v triede, časť konzultácií so žiakmi a rodičmi, prednáškové 
skupinové aktivity. 
 Podľa potreby sa uskutočňovali konzultácie odborníkmi z rezortu zdravotníctva, rezortu 
práce a sociálnych vecí, pracovníkmi PZ, odborníkmi z VÚDPaPu. 
 
Metodická činnosť 
Metodické vedenie  školských psychológov  
Metodické vedenie školských psychológov základných a stredných škôl 4. bratislavského 
obvodu zabezpečovala PhDr. E. Nakhlé. V priebehu roka sa uskutočnili 4 stretnutia školských 
psychológov s programom: 
 4.10.2019 -  Výklad na tému Čo je nové v integrácii poskytla a otázky zodpovedala 

riaditeľka CPPPaP Mgr. Monika Klapková. Ďalej obsah stretnutia predstavovala diskusia k 
očakávaniam a potrebám pre aktuálny školský rok. 

 12.12.2019 - Stretnutie zamerané na možnosti diagnostiky k voľbe školy a profesie pre 
školského psychológa formou zdieľania informácií, skúseností a diskusie k téme.  

 Témou ďalšej časti stretnutia bol obsah Smernice 36/2018 MŠVVaŠ o prevencii a riešení 
šikanovania a diskusia k skúsenostiam na pôde školy. Pokračovalo sa odbornými 
intervíziami podľa potrieb jednotlivých účastníkov. 

 27.3.2019 - Exkurzia v Centre diagnostiky a terapie Fascinujúce deti, zameraná na získanie 
informácií o diagnóze FASD a možnostiach odbornej diagnostiky a pomoci v centre.  

 26.4.2019  - Odborné intervízie podľa potrieb jednotlivých účastníčok. 

 Školskí psychológovia mali možnosť zúčastniť sa aj niektorých odborných podujatí 
organizovaných našim zariadením, konkrétne napr. seminár Mgr. N. Okruhlicovej - Dieťa 
s Aspergerovým sy na škole, workshopu k FASD (pre tých, ktorí sa nezúčastnili exkurzie). 
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 Pracovných stretnutí sekcie psychodiagnostiky pod metodickým vedením CPPPaP 
BA I sa zúčastňovala PhDr. V. Ritomská, uskutočnili sa tri stretnutia sekcie. 
Stretnutia boli zamerané na: 

 zdieľanie skúseností z praxe, napr. vyšetrovanie detí do prípravných ročníkov pre žiakov s 
NKS, diagnostické postupy a testy pri vyšetrovaní školskej spôsobilosti v jednotlivých 
CPPPaP, pri posudzovaní tzv. predčasného zaškolenia, 

 výmenu informácií o niektorých možnostiach odborného vzdelávania v Bratislave (Práca 
s terapeutickými kartami, Scénotest), funkčného vzdelávania, konferencii Dieťa v ohrození, 
možnosti zaslať podnety a otázky  na VÚDPaP cez rubriku Vy sa pýtate, my odpovedáme,  

  diskusie k aktuálnym témam – napr. dokument sprievodca integráciou, otázka účasti 
psychológov na výsluchoch, zriadenie pozície kariérového poradcu v CPPPaP. 

 
Účasť na projektových aktivitách – v oddelení sa  nerealizoval žiadny projekt. 

Kontrolná činnosť 
 Kontrola bola robená priebežne počas roka, bola zameraná na:  
a) formálnu a obsahovú úroveň správ z vyšetrenia,  
b) vedenie dokumentácie ku klientom, vyhodnotenie testov a dotazníkov, 
c) kontrolu evidencie pracovnej činnosti do mesačných výkazov, 
d) výstup z evidencie údajov do štatistického programu evupp u jednotlivých psychologičiek, 
e) 2 bálintovské supervízne skupiny. 
 Boli realizované priebežné medziodborové konzíliá psychologičiek a špeciálnych 
pedagogičiek k výsledkom diagnostiky a k poradenskému procesu s cieľom zabezpečenia 
kvality odbornej starostlivosti, konzultácie  s oddelením prevencie a odborné konzultácie, 
konzíliá v rámci oddelenia. 
 
Odborná prax študentov                           
V uplynulom školskom roku odbornú prax v oddelení - v spolupráci s oddelením prevencie 
a špeciálno-pedagogického poradenstva - absolvovala jedna študentka jednoodborového štúdia 
psychológie na VŠ v rozsahu 40 hodín. 
 
Členstvo v odborných inštitúciách 
Štyri psychologičky sú registrovanými členkami Slovenskej komory psychológov, jedna je aj 
členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. 
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ODDELENIE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 

 
V našej starostlivosti boli deti a žiaci materských škôl, základných škôl, stredných  

odborných škôl 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 deti  a žiakov s rizikovým vývinom, 
príp. so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, . 
 Predmetom práce zamestnancov oddelenia bolo odhaľovanie podstaty a zákonitostí 
výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami z pohľadu etológie, symptomatológie, 
korekcie, metód edukácie, reedukácie a tiež profylaxie (predbežných ochranných opatrení) 
neadekvátneho vyrovnania sa s výchovno-vzdelávacími ťažkosťami a ich dôsledkami, či inými 
špecifickými danosťami. 

Cieľom zamestnancov oddelenia je viesť deti a žiakov so špeciálnymi potrebami taktiež 
ich rodičov k tomu, aby sa čo najlepšie vnútorne vyrovnali so svojou odlišnosťou. Napriek 
odlišnosti príp. obmedzeniam, či odchýlkam mohli žiť plnohodnotný život. 

Pri týchto snaženiach využívame potenciálne možnosti rodiny, jedinca, jeho motiváciu, 
prirodzené kompenzačné schopnosti, kreativitu a iné danosti. Uplatňujeme a navrhujeme 
špeciálne metódy výchovy a vzdelávania, modifikujeme ich obsah, organizačné formy z 
dôsledným uplatňovaním požiadavky individuálneho prístupu. Vychádzame z poznania daností 
a dispozícií pre výchovu a vzdelávanie získaných prostredníctvom špeciálnopedagogickej 
diagnostiky.  
 Vzhľadom na integračné tendencie, ktoré sa v súčasnosti dostávajú do popredia je 
nevyhnutnou súčasťou spolupráca a usmerňovanie školských zariadení - ako jedna z ďalších 
úloh špeciálnopedagogického oddelenia. Poradenské, metodické a intervízne aktivity sa týmto 
rozširujú aj na pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Spoločné a vzájomne sa 
dopĺňajúce úsilie pomáha u detí a žiakov cieľavedome, systematicky rozvinúť ich 
potencionálne možnosti, sprostredkovať im primeranými metódami vedomosti a spôsobilosti, 
vytvoriť u nich návyky, poznatky, ktoré môžu uplatniť vo svojom živote tak, aby boli schopní 
žiť samostatne. 
 
Špeciálni pedagógovia oddelenia realizovali individuálne 883 diagnostík,  poskytli 826 
konzultácií rodičom a 42 telefonických/ resp. e-mailom.  Zamestnanci zrealizovali 286 
reedukačných stretnutí, vypracovali 384 správ určených pre školské zariadenia a rodičov.  

Logopedičky v rámci logopedických depistáží v MŠ a individuálnej diagnostiky 
pracovali zo 117 deťmi, vykonali 432 logopedických terapií, 137 konzultácií s rodičmi 
a napísali 27 správ z vyšetrení určených školy a rodičov.  

Komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť prebiehala prostredníctvom 
špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky. Výsledky diagnostického procesu sme 
spracovali do odborných správ. Poskytovali sme aj ďalšiu odbornú starostlivosť formou napr. 
terapie, reedukácie, nácviku techník učenia a pod. V poradenskom procese prebiehali aj 
telefonické a mailové konzultácie medzi rodičmi a zástupcami škôl. Do správ z odborných  
vyšetrení sme zapracovávali návrhy a podklady k vypracovaniu individuálnych výchovno-
vzdelávacích programov. Zabezpečovali a koordinovali sme spoluprácu s rodinami, 
pedagogickými a odbornými zamestnancami v školských zariadeniach. 

 Na základe žiadosti rodičov a návrhov škôl sme zabezpečovali: 
A) komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: 
 zdravotne oslabeným, 
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 so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 
 s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
 s poruchami správania, 
 so všeobecným intelektovým nadaním, 
 s narušeným emocionálnym a sociálnym vývinom. 

Riešená bola problematika a tieto oblasti: 
 nerovnomerný vývin detí,  
 špecificky narušený vývin reči, narušená komunikačná schopnosť, 
 školská spôsobilosť, 
 dieťa špecificky alebo všeobecne neprospievajúce v školskom prostredí, 
 neefektívny proces učenia, 
 výchovné problémy, 
 začlenenie (integrácia) detí so ŠVVP, metodické vedenie pri tvorbe IVVP, 
 nadané deti. 
 Diagnostika a korekcia bola zacielená na: 
o deficity v poznávacích a kognitívnych schopností, 
o deficity v jazykových schopnostiach, 
o  deficity v oblasti matematických funkcií   
o deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej    

aktivity, 
o oslabenia v oblasti sebaregulácie, 
o špecifické a nešpecifické poruchy správania,  
o oslabená vizuomotorická koordinácia, 
o problém v orientácii v priestore, 
o percepčno-motorické deficity, 
o deficity v jemnej motorike a koordinácii,                                                                                   
o ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,                
o oblasť psychosociálneho narušenia, 
o profesijná orientácia žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením. 
  
 Formy práce oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva: 
 špeciálno-pedagogickú a logopedickú diagnostiku, 
 prognostickú činnosť, 
 poradenstvo a konzultácie, 
 reedukácie, stimulácie, kompenzačnú a terapeutickú starostlivosť, 
 vypracovanie odborných správ a podkladov pre IVVP, 
 vyhľadávanie detí s rizikovým vývinom – depistáže, 
 depistáže u detí predškolského veku,  
 pozorovanie detí a žiakom v prostredí školských zariadení, 
 prednášky pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov, 
 pomoc pri optimalizácii fungovania detí so ŠVVP na školách 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. 
 

 Riešili sme nasledujúce problémové oblasti: 
 nerovnomerný vývin u detí, 

 špecificky narušený vývin reči, 

 školská spôsobilosť, 

 dieťa neprospievajúce v školskom prostredí, 

 neefektívny proces učenia, 
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 výchovné problémy, 

 začlenenie (integrácia) detí so ŠVVP, metodické vedenie pri tvorbe IVVP, 

 potreby a ťažkosti nadaných detí. 
 

B) Logopedická činnosť bola zameraná na: 
1. Prácu so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/ 

  vykonávanie depistáže u detí predškolského veku,  
  vypracovanie správ s odporúčaniami, 
  zostavenie terapeutického plánu, 
  individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie práce na doma, 
  rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, 
  rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov, 
  korekcia dyslálie - vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások, 
  rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, 
  predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči, 
  rozvoj prediktorov čítania 

 
2. Spolupráca s rodičmi detí a žiakov s NKS 

  oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania, 
  konzultácie k správnym postupom domácich tréningov 

 
3. Spolupráca so špeciálnymi pedagógmi, učiteľmi, psychológmi 

  Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny 
  V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami  odstraňovať, 

prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči 
 Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a  zaradenie 

detí do terapie. 
 

Komplexné metódy práce využívané pri reedukáciu a stimuláci detí a žiakov: 
 Metóda zachytávania a terapie deficitov dielčích funkcii Dr. Sindelar  
 Metóda dobrého štartu 
 Program ROPRATEM  (Program pro rozvoj pracovného tempa) 

Organizácia práce: 
 

 Odborná činnosť pracovníkov oddelenia sa realizovala prevažne v CPPPaP, ale vo 
veľkej miere aj v školských zariadeniach počas terénnych dní a terénnych návštev.  

V rámci oddelenia sme realizovali individuálne činnosti s klientmi formou diagnostík, 
konzultácií, reedukácií, terapie a pod.  
 Rozdelenie školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ) prispieva k zefektívneniu práce, pružnosti  
a k zrealizovaniu aktivít v primeranom časovom rozptyle.  

V oddelení  prebiehali odborné konzultácie na báze riešenia prípadových štúdií, 
intervízie. Konziliárne stretnutia s psychológmi prispievajú ku komplexnému videniu riešenia 
problematických tém. 
 V školských zariadeniach sme realizovali pozorovania žiakov v ich prirodzenom 
prostredí - počas vyučovacieho procesu. Podľa potreby prebiehali konzultácie 
s pedagogickými, odbornými zamestnancami, príp. riaditeľmi škôl.  

Počas školského roka sme v materských školách, ktoré prejavili záujem realizovali  
Stimulačný program pre deti predškolského veku s nerovnomerným vývinom. Zameraný bol 
na rozvoj poznávacích procesov, reči, foneticko-fonologického uvedomovania, vizuálneho 
rozlišovania, sluchového vnímania, vnímania času, matematických predstáv, pravo-ľavej 
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orientácie,  precvičenie jemnej motoriky a prediktorov čítania a písania, a pod. Program bol  
vykonávaný na, MŠ Ožvoldíkova, Kremeľská, Pri kríži, Ľ. Fullu, L. Sáru, Bazovského, 
Majerníkovej, M. Marečka, Neriho - Zlatohorská, Adámiho, Heyrovského, Borská, 
Malkarpatské nám. a Damborského. 

Vzhľadom na potreby praxe (po depistážach školskej pripravenosti)  a priaznivej spätnej 
väzbe rodičov a pedagógov pokračujeme v stimulačnom programe „Čarovné čiarky“. 
Zameriavame sa v ňom na rozvoj grafomotorických a jazykových zručností detí predškolského 
veku. Prebiehal v šiestich stretnutiach a dvomi výcvikovými skupinami po 10 detí. 
 Logopedičky sa v rámci prevencie predchádzania porúch učenia zamerali na Tréning 
rozvíjania fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Realizovali ho  skupinovou 
formou, s desiatimi deťmi predškolského veku. 
  Zamestnanci oddelenia sa podieľali na 189 depistážach školskej spôsobilosti spolu so 
psychológmi zariadenia.   

Logopedičky uskutočnili v MŠ logopedickú depistáž u detí predškolského veku so 
zámerom identifikovať deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Išlo o orientačné 
zhodnotenie reči detí predškolského veku s dôrazom na výslovnosť a naratíva spojené s 
gramatikou (tvorba príbehov, prerozprávanie príbehov). Prebiehala individuálnou formou. 
Rodičom bola spätná väzba aj s odporúčaniami poskytnutá formou správ. O túto službu 
prejavilo záujem väčšina MŠ v našej pôsobnosti (MŠ Sekurisova, Neriho - Zlatohorská, bl. Z. 
Schelingovej, Kremeľská,  Nejedlého, Bílikova, Ušiakova, Pri kríži, Ľ. Fullu, Bazovského, 
Cabanova, Fedákova, M. Marečka, Ušiakova, Heyrovského, Horova-Smreka, Kolísková, 
Damborského, Adámiho, Bullova). Uvedeným materským školám  bola následne ponúknutá 
logopedická starostlivosť zameraná na interaktívne čítanie. 

Celkovo pracovali so 453 klientmi, pričom opakujúce stretnutia sa realizovali v 73 
prípadoch. Všetkým rodičom detí sme vydali odborné logopedické správy z depistáží ako aj 
z vyšetrení zameraných na posúdenie rečových schopností detí a žiakov pri podozrení na 
narušenú komunikačnú schopnosť. 

Na základnej škole Sokolíkova a Karloveská prejavili záujem o depistáž školských 
schopností a výkonov žiakov v prvých a druhých ročníkoch. Po diagnostike nasledovali 
konzultácie s triednymi učiteľkami a vypracovanie odborných správ, kde sme navrhli ďalší 
postup smerovaný k optimalizácii vývinu a výchovnovzdelávacích postupov v starostlivosti 
o dieťa. 
 Metódou dobrého štartu realizovanou dlhodobo sme podporili rozvoj detí a žiakov  
v  MŠ Fedákova a v prvej triede ZŠ Tilgnerova. Programom sa rozvíjala grafomotorika a 
vnímanie reči. Metóda je vstupnou etapou pre výučbu čítania, písania, ale aj počtov. Slúži ako 
prevencia porúch učenia. 
 

Prednášky pre učiteľov:  
 22.10.2018 Mgr. Klapková  zrealizovala besedu na gymnáziu L. Sáru na tému ŠPU, 
 ZŠ Karloveská 
 26.09.2019 a 03.10.2019 - ZŠ Tilgnerova, Nenásilná komunikácia, Mgr. Klapková, Mgr. 

Mikulič a Mgr. Lazarová 
 16.11.2018 realizovala Mg. Benkovičová besedu o ŠPU na gymnáziu L. Sáru (pre taliansku 

sekciu). 

 Metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov viedla Mgr. Marcela 
Benkovičová. Zorganizovala štyri metodické stretnutia v CPPPaP 
1. 18.10.2018 a témou bola Reedukácia dyskalkúlie s hosťom PhDr. Kumurovitzovou.  
2. 06.12.2018 - Mgr. Adamcová prezentovala metódu učenia angličtiny I´mO.  
3. 05.04.2019 - Nenásilná komunikácia, tému priblížila Mgr. Klapková a Mgr. Lazarová.  
4. 27.06.2019 - Dieťa s Aspergerovým syndrómom v škole, prezentovala riaditeľka 
ANDREASu Mgr. Okenicová. 
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 Pracovných stretnutí sekcie špeciálnopedagogického poradenstva pod metodickým 
vedením CPPPaP BA I sa zúčastňovala Mgr. Benkovičová. Uskutočnili sa 3 stretnutia sekcie, 
ktoré boli zamerané na témy:  
- zmiešaná porucha školských spôsobilostí,  
- špecifické vyučovacie predmety ILI, RŠF, TKC;  
- s PhDr. Kumorovitzovou  reedukácia porúch matematických schopností. 
 
       Propagačná a informačná činnosť bola zabezpečená s propagovaním oddelenia na 
stránke zariadenia, letákmi o činnosti oddelenia, letákmi prezentujúcimi stimulačné programy, 
priamymi aktivitami v školských zariadeniach v mieste nášho pôsobiska. 

         
        Kontrolná činnosť v oddelení bola zabezpečovaná: 
 kontrolou vedenia odbornej dokumentácie a jej evidovania, 

 overovaním správnej aplikácie a vyhodnocovaním testových batérií, 

 kontrolou diagnostických a prognostických výstupov (odborné správy), 

 hospitáciou zameranou na kontrolu diagnostických postupov a techník najmä u odborných 
zamestnancoch v adaptačnom vzdelávaní, 

 kontrolou kvality vypracovaných správ, výber odporúčaní a metodických materiálov, či 
korešpondujú s výsledkami diagnostiky, 

 účasťou pri odovzdávaní správ a interpretácii výsledkov pre zákonných zástupcov, 

  kontrolou evidencie pracovnej činnosti v podobe mesačných výkazov zamestnancov, 

 kontrolou dodržiavania etického a profesijného kódexu. 
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ODDELENIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA A PREVENCIE 
 
                    Odborní zamestnanci Oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie v školskom 
roku 2018/2019 realizovali individuálnu a skupinovú odbornú psychologickú a liečebno-
pedagogickú starostlivosť, v ktorej boli obsiahnuté prvky diagnostiky, poradenstva a terapie.  

V starostlivosti oddelenia boli deti materských škôl, žiaci základných a stredných 
odborných škôl, študenti gymnázií a aj vysokých škôl. Taktiež sa medzi klientmi oddelenia 
vyskytli klienti z lokalít mimo okresu Bratislava 4 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 
(zvládanie stresových situácií, zvládanie hnevu ) a záškoláctvo. V tomto školskom roku sme 
evidovali zvýšený nárast klientov so stanovenou psychiatrickou diagnózou, ktorým bola 
odporúčaná pravidelná psychologická starostlivosť. 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. 
Noví klienti sa dostali do starostlivosti oddelenia aj v prípadoch, kedy pracovníci oddelenia po 
realizácii skupinových stretnutí a po konzultácii s triednym učiteľom alebo koordinátorom 
prevencie odporučili, 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 špeciálno-
pedagogického poradenstva hlavne pri psychodiagnostickom procese týkajúceho sa žiakov 
s podozrením na ŠVVP. Následne svoje diagnostické zistenia odkonzultovali s príslušným 
špeciálnym pedagógom a neskôr aj rodičom žiaka. Psychológovia Oddelenia prevencie  v rámci 
spolupráce medzi oddeleniami zrealizovali na 8 materských školách orientačné vyšetrenie 
školskej zrelosti tzv. depistáž zameranú na posúdenie školskej spôsobilosti. Celkovo sa depistáž 
zrealizovala s 111 deťmi a výsledky boli odkonzultované s ich zákonnými zástupcom. 
V prípade potreby pracovníci odporučili skupinové programy zamerané na stimuláciu, ktoré 
realizovali pracovníci Oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva. Ďalšou možnosťou 
bolo odporúčať klub „Svetielko“ zameriavajúci sa na rozvoj emočných a sociálnych zručností 
u detí predškolského veku realizovaný Mgr. Lazarovou a Mgr. Maliňákovou.   

Individuálna starostlivosť bola poskytnutá celkovo 229 klientom. S rodičmi bolo 
uskutočnených 647 poradenských rozhovorov zameraných prevažne na skvalitnenie 
výchovných postupov, vzťahu rodič – dieťa a porozumenie emočnému prežívaniu detí. 
Z individuálnej starostlivosti bolo v školskom roku 2018/2019 vypracovaných v rámci 
oddelenia celkovo 63 odborných správ, z toho 53 správ obsahovalo aj popis realizovanej 
diagnostickej činnosti. Zvyšok vypracovaných správ opisoval poradenský proces. V rámci 
individuálnej starostlivosti pracovníci oddelenia využívali aj možnosť konzultácie s učiteľmi 
žiakov. Pracovníci boli v niektorých prípadoch prítomní 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 alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty. Takýchto konzultácií bolo 39. 

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 badať mierny pokles oproti roku 2017/2018. Tento 
pokles podľa nás súvisí s odchodom jedného z pracovníkov oddelenia. Na jeho miesto bola 
prijatá Mgr. Maliňaková, ktorá bola toho času zaradená do adaptačného vzdelávania. 
Individuálnej činnosti s klientom sa začala venovať až v druhom kvartáli školského roka 
(november-december). Pod pokles sa mohla podpísať aj dlhodobejšie trvajúca 
práceneschopnosť jedného zo zamestnancov oddelenia. Aj napriek vyššie opísaným dôvodom 
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sa v školskom roku 2018/2019 zvýšil nárast počtu klientov. Nárast klientov oddelenia podľa 
nás súvisí s už z minulého roka nastavenou spoluprácou s Oddelením špeciálno-pedagogického 
poradenstva konkrétne pri realizácii psychologických diagnostických vyšetrení u žiakov 
s podozrením na ŠVVP. V tomto roku evidujeme aj nárast dospelých klientov, ktorí navštevujú 
strednú školu, alebo už študujú na vysokej škole, ale služby CPPPaP vyhľadávajú na základe 
minulých skúsenosti.  
 
Graf č.4 Individuálna činnosť 
 

 
 
 

Skupinová starostlivosť sa v školskom roku 2018/2019 realizovala na školách 
v bratislavskom štvrtom okrese. 7 skupín sa realizovalo na  dvoch súkromných základných 
školách. 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 osobne počas stretnutí koordinátorov prevencie tlmočili pracovníkom 
oddelenia. Tieto ich požiadavky boli zapracované do harmonogramu skupinových činností. 
Následne im bol poskytnutý termín realizácie skupinovej aktivity a téma programu, ktorá bola 
naviazaná na opis problému alebo konkrétnu požiadavku školy. Aj napriek požiadavkám škôl 
na realizáciu skupinových stretnutí vedeli pracovníci oddelenia flexibilne reagovať na akútne 
potreby škôl, buď preskupením sa vo dvojici, alebo zrealizovaním preventívneho stretnutia bez 
spolupracovníka. Z toho dôvodu mohol voľný pracovník v daný čas riešiť intervenčnú skupinu 
už vo vzniknutej dvojici. Tento flexibilný prístup bol spomenutý aj koordinátormi prevencie, 
ktorý ho v spätných väzbách označili za vysoko pozitívny.  

 
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 a školským psychológom. Konzultácie boli 
realizované aj so zákonnými zástupcami, ak si to situácia vyžadovala. S učiteľmi sme 
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zrealizovali celkovo 829 odborných konzultácií. Pre potreby škôl bolo vypracovaných 10 správ 
zo skupinových aktivít. 

 
Ak by sme mali spomenúť konkrétne tematické požiadavky škôl z jednorazových 

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 tému partnerských vzťahov. Túto tému absolvovalo 10 kolektívov. 9 kolektívov 
absolvovalo všeobecnú tému závislosti z toho 4 kolektívy mali 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). O tento dokument prejavil záujem aj 
Školský internát Saratovská, kde pracovníci zrealizovali 2 skupiny. Program Obchodovanie 
s ľuďmi absolvovali celkovo 2 triedy.  

 
Celkovo bolo zrealizovaných 192 prednášok a besied pre 1811 žiakov základných 

a stredných škôl.  
 
V školskom roku 2018/2019 bol veľký záujem aj o výcvikové skupiny v rámci 

primárnej i sekundárnej prevencie. Celkovo bolo zrealizovaných 148 výcvikových skupín o 
počte 443 stretnutí. Z ponúkaných preventívnych programov bolo realizovaných 21 
programov v prostredí škôl a 5 programov sa realizovalo v priestoroch CPPPaP 
v popoludňajších hodinách v rámci klubovej starostlivosti pre predškolské deti, žiakov prvého 
a druhého stupňa ZŠ prevažne 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 2017/2018 vo výcvikových skupinách a besedách. Pokles v počte skupín je podľa nás 
spôsobená aj zmenenou evidenciou v programe Evupp, ktorá je viazaná na tri skupinové 
stretnutia. Dlhodobejšia práceneschopnosť jedného zo zamestnancov a nástup nového 
zamestnanca spôsobili prirodzený úbytok skupín.  
 
Graf č. 5: Skupinová činnosť 

 
 

Tematicky bol zo strany škôl najväčší záujem o preventívne programy zamerané na 
vzťahy v triede. Absolvovalo ich 12 tried základných škôl a 7 tried stredoškolákov a 
gymnazistov. Často žiadaný, najmä na začiatku školského roka, bol aj Teambuilding pre 
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novovytvorené kolektívy, ktorý sme zrealizovali pre 19 tried. V 2 triedach sa realizoval pre 
celkovo 43 žiakov aj preventívny program Spolu vpred s prvkami sociálno-psychologického 
výcviku. 3 triedy sa zúčastnili programu Body Image podporujúceho zdravé vnímanie 
vlastného tela. 

 
Školy pre deti so zdravotným znevýhodnením nás oslovili s každoročnou potrebou 

zrealizovať preventívny program zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania. K tejto téme 
a zmienenej cieľovej skupine sa viaže program Porcospiny/Ježkovia. Konkrétne ho 
absolvovala 1 skupina o počte 12 žiakov.  

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 17 žiakom (9 žiakov prvý stupeň, 8 žiakov druhý stupeň) v priebehu 
šk. roka. Novovzniknutý klub Svetielko, pre predškolské deti zameraný na rozvoj emočnej 
inteligencie a sociálnych zručností absolvovalo jedno dieťa.  

Mgr. Martin Mikulič a Mgr. Maliňaková zrealizovali 2 skupinové stretnutia pre Školský 
internát, Saratovská 26. Stretnutia sa zameriavali na podporu sebareflexie vo vzťahu 
k pravidlám internátu.  

Pre rodičov oddelenie realizovalo osvedčený Tréning rodičovských 
a komunikačných zručností (TRAKY), ktorý bol realizovaný v jednom cykle. Absolvovalo 
ho 8 rodičov. Tréning lektorsky viedli Mgr. Martin Mikulič a Mgr. Monika Lazarová. 

Mgr. Martin Mikulič a Mgr. Lazarová spolu s Mgr. Monikou Klapkovou v školskom 
roku 2018/2019 realizovali seminár pre pedagógov so SŠ Tilgnerova zameraný na nenásilnú 
komunikáciu. Mgr. Lazarová bola pozvaná túto tému odprezentovať aj na metodickom stretnutí 
špeciálnych pedagógov.  

Pracovníci prevencie zrealizovali na konci školského roka vzdelávanie pre 62 
pedagógov Gymnázia Bilíkova na tému Šikana.  

Koordinátorom prevencie boli poskytované pravidelné stretnutia (v počte 4) 
s odbornými prednáškami a workshopmi. V rámci metodického vedenia koordinátorov sa 
v tomto školskom roku kládol dôraz na problematiku šikany vyplývajúcej z nového 
Metodického usmernenia MŠSR (č. 36/2018). Okrem iného pracovníci oddelenia 
koordinátorom prevencie predstavili prácu s projektívnymi metódami pri skupinovom procese. 
Tieto karty boli zakúpené v rámci projektu Protidrogová prevencia 2018. Na záver šk. roka bola 
odprezentovaná téma „Syndróm vyhorenia“. 

Poverení zamestnanci oddelenia uskutočnili 2 stretnutia výchovných poradcov ZŠ. 
Jedno bolo venované prezentácii SŠ, SOŠ, akadémií, gymnázií  a športových škôl. Okrem 
prezentácie mali možnosť hovoriť o profile absolventa, podmienkach pre prijatie, vytvoriť 
spoluprácu. Na stretnutí bolo 27 účastníkov. V druhom stretnutí bola prerokovaná téma šikany 
na školách, ako jej prechádzať, príp. ju riešiť z pozície výchovného poradcu s pozornosťou na 
smernicu č. 36/2018. Aktív absolvovalo 12 výchovných poradcov.   

 V školskom roku sa pracovníci oddelenia zúčastňovali aj na pravidelných metodických 
stretnutiach sekcie prevencie, kde sa do odborných diskusií aktívne zapájali. Celkovo sa 
zúčastnili 3 stretnutí.  

 
 Kontrolná činnosť na Oddelení sociálneho poradenstva a prevencie sa rámcovo 
zameriava na 3 ukazovatele: 

 plnenie plánu činnosti na školský rok 2018/2019 
 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) 
 

Pracovníci Oddelenia v mesiacoch október – december realizovali projekt „Využitie 
projektívnych a testových metód pri skupinovej a individuálnej poradenskej práci a prevencii“ 
v rámci Protidrogovej prevencie 2018, kde sa úspešne uchádzali o finančné prostriedky na 
nákup projektívnych podnetových kariet a moderných diagnostických metód. Cieľom projektu 
bolo zlepšenie psychosociálnej klímy v triedach škôl obvodu Bratislava 4 a duševného zdravia 
klientov CPPPaP BA4. Počas realizácie sa pracovníci oboznámili so zakúpeným materiálom 
a úspešne ho implementovali do svojej práce. V šk. roku 2018/2019 sa pracovníci v projekte 
Protidrogová prevencia 2019 s názvom „Predchádzanie poruchám správania u detí s rizikovým 
vývinom osobnosti prostredníctvom využitia pohybových a relaxačných techník v skupinovej 
preventívnej činnosti“ uchádzali o finančný príspevok na vybavenie klubovej miestnosti. 
Projekt bol úspešne schválený aktuálne prebieha nákup pomôcok.   
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1 
písm. l)    
 
 Zlepšenie materiálneho a priestorového vybavenia predstavuje: 
   
 V uplynulom školskom roku sa nám podarilo pomerne efektívne využiť finančné 
prostriedky na materiálno technické zabezpečenie prevádzky centra, najmä v súvislosti 
s výkonom odbornej činnosti (tlač diagnostických hárkov, osobných spisov klientov...) 
kancelárskym materiálom, kde bolo treba počítať s tonermi, kancelárskym papierom...ako aj 
hygienickými a čistiacimi prostriedkami pre zabezpečenie hygieny v zariadení. 
 Našu snahu sme zamerali aj na zlepšenie materiálneho vybavenia terapeutickej 
miestnosti, priestor sme vybavili nábytkom, novými hračkami a pomôckami. 
 V závere roka 2018 sme investovali do zakúpenia nového projektora s plátnom do 
seminárnej miestnosti, ktorú využívame na odborné stretnutia. Oddelenie špeciálno-
pedagogického poradenstva sme vybavili novými (vodou zmývateľnými) stoličkami, čím 
sme naplnili opatrenie udelené hygieničkou. Kuchynky sme vybavili varičmi, EKO košmi na 
triedenie odpadu. S elektroniky sme zakúpili tlačiareň, chladničku, prehrávač.  
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 Koncom kalendárneho roka 2018 nám boli poskytnuté finančné prostriedky 
v celkovej hodnote 35 198 eur na zateplenie obvodového plášťa budovy, čo vnímame ako 
vysoko pozitívnu zmenu, keďže stav bol havarijný niekoľko rokov. Zmenil sa estetický ráz 
budovy, veríme že investícia prinesie aj úsporu energií za teplo.  Pri realizácii zateplenia bolo 
potrebné zabezpečiť prekládku telefónnych káblov, príp. ich vymeniť z dôvodu poškodenia 
vplyvmi počasia (jednalo sa o kabeláž, ktorá by sa nemala inštalovať do exteriéru). Na konci 
roka sme zakúpili obklad a dlažbu na plánovanú rekonštrukciu toaliet. 
 V CPPPaP sme realizovali aj niekoľko nevyhnutných opráv – opravu vchodových 
dverí, vymenili vyhorené žiarovky – nahradili úspornými, zároveň sme vymenili ich kryty, 
ktoré sa rozpadávali. Na poschodí budovy sme dali opraviť výlevku a upravili skladový priestor 
pre upratovačku. Nevyhnutná bola oprava alarmu (čo je len provizórnym riešením), kopírky. 
Na poschodí sme zrealizovali položenie PVC v toaletách.        
  
   
 Nedostatky materiálneho a priestorového vybavenia:  
 

Sociálne zariadenia v prízemnej časti (priestory oddelenia prevencie, 
špeciálnopedagogického poradenstva) sú po rokoch používania opotrebované, vyžadujú  
obnovu. Po viac ako 30 rokoch používania sú na hranici funkčnosti, t. č. neposkytujú 
hygienické podmienky na štandardnej úrovni sociálnych zariadení – rozbitá stena po 
rekonštrukcii časti vodovodného potrubia, v druhom sociálnom zariadení je nefunkčná toaleta 
a sprchovací kút kde tečie iba teplá voda. Linoleum je miestami poškodené (s dierami), obklad 
porušený, batérie sme museli opakovane meniť. Bunky v ktorých sú toalety umiestnené sú 
vzhľadom na vek v takmer nevyhovujúcom stave, čo vedie k zvýšeným nákladom na ich 
údržbu.    

Za technicky nevyhovujúci a neekologický považujeme stav vykurovacieho systému  
- radiátorov, ktoré majú zväčša nefunkčné ventily, preto nie je možné regulovať teplo  
v miestnostiach. Niektoré priestory sú prekúrené – zamestnanci sú nútení nepretržite vetrať, čo 
môže negatívne ovplyvňovať aj ich pracovnú výkonnosť.  
 V máji 2018 bol u nás vykonaný zdravotný dozor z MV SR z oddelenia verejného 
zdravotníctva kde boli zistené nasledujúce nedostatky , na ich odstránení stále ešte pracujeme. 
1. Havarijný stav stropu nad vchodom do objektu spôsobujúceho zatekanie – neodstránené. 
2. Popraskané steny a stropy – čiastočne odstránené. 
3. Nezabezpečené otváranie vetracích častí s ovládaním - odstránené. 
4. Chýbajúca miestnosť pre upratovačku s výlevkou – odstránené na poschodí, na prízemí 

neodstránené  
5. Nedostatočná výmena čerstvého vzduchu vo všetkých priestoroch bez priameho alebo 

núteného vetrania -  čiastočne odstránené.  
6. Odporúčali zabezpečiť rekonštrukciu WC a ich označenie pre zamestnancov – čiastočne 

odstránené. 
7. Odporučili zabezpečiť nábytok na sedenie s umývateľným a dezinfikovateľným povrchom 

– čiastočne odstránené. 
8. Zabezpečiť premiestnenie prebaľovacieho pultu do priestorov s výtokom teplej vody - 

odstránené.  

 Pri odstraňovaní zistených nedostatkov nás limituje náš rozpočet – finančné 
zabezpečenie, ťažkosti vo verejnom obstarávaní – získavanie cenových ponúk je čoraz 
náročnejšie.  
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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 2017. 
 
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2018 

Ekonomická kategória Suma 
610 – mzdy 263 265,00 
620 – odvody 93 659,78 
630  - tovary a služby 51 115,80 
640 – bežné transfery 2 212,82 
717002 31232,00 
Čerpanie spolu: 441 485,40 

 
Príjmy k 31.12.2018 

Druh príjmu Suma 
Prenájom priestorov pani Haramiovej 862,80 
Vratky sociálnej poisťovne 592,87 
Dobropisy 1042,32 
Príjmy celkovo 2 497,99 

 
 
Vyhodnotenie nákladov k 31.12.2018 

Druhy nákladov Suma 
Teplo a elektrická energia 12 ,69 
Vodné stočné 1 675,75 

 
 
Mimorozpočtové prostriedky, príjmy sme k 31.12.2018 – sme v CPPPaP nemali 
 

Poskytnuté finančné prostriedky, ktoré organizácia mala na rok 2018 pokryli všetky 
potrebné prevádzkové náklady k 31.12.2018. Organizácia mala k 31.12.2018 jednu neuhradenú 
faktúru za UPC v hodnote 14,90 eur. 

Z pridelených finančných prostriedkov nebolo možné pokryť opravu balkónov a toaliet, 
ktoré sú dlhodobo v dezolátnom stave (viď príloha). 
  
Správu o hospodárení uvádzame v prílohe č.1. 
 
n) Cieľ, ktorý si oddelenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia    (§ 2 ods. 1 písm. n).   
 
Ciele psychologického oddelenia 
Cieľ 1: Pripraviť a ponúknuť školám program zážitkového kariérového poradenstva pre žiakov 
ZŠ (eventuálne SŠ), realizovať ho v školách, ktoré prejavia záujem – pôjde o pilotné overenie 
novej aktivity oddelenia. 
Takto koncipovaný cieľ sa nepodarilo naplniť. 
Aktuálnou výzvou, úlohou oddelenia počas roka sa v rámci poskytovania služieb kariérového 
poradenstva žiakom stalo naštudovanie nového testu IST 2000R (úroveň a štruktúra 
schopností), ktorý bol zakúpený počas roka, široko sme ho využívali a zbierali skúsenosti  
s jeho administráciou a použitím u žiakov základných aj stredných škôl v druhom polroku šk. 
roka. 
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Cieľ 2: Pripraviť a v závislosti od záujmu škôl realizovať v ZŠ druhom polroku program 
jednorázového, skupinového zážitkového kariérového poradenstva. 
Cieľ sa nepodarilo naplniť, aj z dôvodu plnenia iných úloh v danom období. 
 
V rámci roka sme aktuálne reagovali na podnet materskej školy  - vyžiadanie opakovaných 
stretnutí s učiteľkami MŠ so zameraním na komunikačné zručnosti, podporujúce klímu na 
pracovisku. Na základe potrieb materskej školy sme v spolupráci s kolegom z oddelenia 
prevencie M. Mikuličom vytvorili obsah stretnutí a realizovali ich. 
 
Cieľ 3: Priebežne počas školského roka využívať terénne dni a terénne návštevy na    
školách pre  konzultácie s pedagógmi škôl v prospech žiakov. 
Celkovo sa v priebehu roka uskutočnilo 415 konzultácií s pedagogickými a odbornými 
zamestnancami škôl, väčšina z nich sa uskutočnila v čase terénnych dní a návštev v školách, čo 
predstavovalo dobrú dostupnosť z našej strany pre riešenie otázok výchovy a vzdelávania 
v spolupráci so školami.  
Cieľ sa podarilo naplniť. 
 
Cieľ 4: Pripraviť vhodné témy pre rodičov predškolákov zaradených do programu „Čarovné 
čiarky“ v CPPPaP a sprostredkovať ich rodičom v rámci skupinovej poradenskej činnosti. 
Boli pripravené odborné a osvetové témy pre rodičov na všetky stretnutia Čarovných čiarok - 
témy z oblasti vzťahov v rodine, výchovy a komunikácie: Objavte svoje vnútorné dieťa (Ako 
cez porozumenie sebe samému lepšie porozumieť našim deťom); Čo sa deje pod hladinou 
(Načúvanie potrebám a pocitom – vlastným, aj druhých ľudí v komunikácii); Dobré 
súrodenecké vzťahy; Plač - čo by sme mohli o ňom (ne)vedieť; Vplyv stresu na rodinu v 21. 
storočí; Úzkosť - jej možné príčiny a prejavy u detí; Keď rodičia príliš milujú; Ako deťom 
neuprieť ich vlastné emócie (Zrkadlenie emócii vo výchove). 
Cieľ sa podarilo naplniť. 
 
Cieľ 5: V závislosti od potrieb klientov a na základe ich záujmu v priebehu roka rozbehnúť 
činnosť malej skupiny – skupinové poradenstvo pre adolescentov s problémami súvisiacimi 
s dospievaním.  
Od apríla 2018 sme realizovali 6 výcvikových skupín pre adolescentov, zaradených bolo 5 
účastníkov -  tzv. „Rastová skupina“ so zameraním na osobnostný rozvoj, program sme 
prispôsobovali zloženiu skupiny a potrebám účastníkov. 
Cieľ sa podarilo naplniť. 
 
Ciele 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: Podporovať tímovú spoluprácu špeciálnych pedagógov, výmenu skúseností,  poznatkov, 
konzultácie v rámci oddelenia. Cieľ splnený. 
Cieľ 2: Realizovať komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľ splnený. 
Cieľ 5: Realizovať skupinové stretnutia pre deti predškolského veku s rečovými 
a grafomotorickými ťažkosťami. Cieľ splnený. 
Cieľ 6: Podporovať zvyšovanie odbornosti zamestnancov oddelenia v záujme skvalitňovania 
odbornej činnosti. Cieľ čiastočne splnený. 
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Cieľ 7: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre rozvoj intelektovo nadaných s navrhnutím a 
uplatnením adekvátnych postupov, metód výchovy a vzdelávania. Cieľ splnený. 
Cieľ 8: Korektívnymi a reedukačnými postupmi podporovať zvyšovanie úrovne výchovného a 
vzdelávacieho prospievania detí a žiakov na našich školách – rozširovať súbor korekčných 
postupov, pomôcok a materiálu. Cieľ čiastočne splnený. 
Cieľ 9.: Rozvíjať spoluprácu so školskými zariadeniami prostredníctvom terénnych návštev. 
Cieľ splnený. 
Cieľ 10: Zabezpečiť metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov a pedagógov detí so 
ŠVVP. Cieľ splnený. 
Cieľ 11: Rozširovať súbor korekčných metód, pomôcok a materiálu pre prácu s deťmi so ŠVVP. 
Cieľ čiastočne splnený. 
 
 

Ciele oddelenia 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: Spracovanie témy „Šikana“ a vytvorenie letáku pre rodičov, učiteľov. 
Oboznámenie koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, učiteľov s novom smernicou 
36/2018 k prevencií a šikanovaniu žiakov v školách a školských zariadeniach. Informovať o 
možnom zapojení pracovníkov CPPPaP pri riešení podozrení na školách 

Pre naplnenie tohto cieľa bola téma spracovaná pracovníkmi oddelenia 
a odprezentovaná na stretnutí koordinátorov prevencie a na stretnutí výchovných poradcov. Na 
základe toho bola zrealizované školenia na Gymnáziu Bílikova na tému šikana, kde sa mohli 
pedagógovia oboznámiť aj s novým metodickým usmernením. Aktuálne prebieha tvorba 
krátkej brožúry k téme šikana ako pomôcka pre pedagógov.  

Cieľ splnený.   
Cieľ 2: Implementácia projektívnych metód do skupinových a individuálnych aktivít 

a použitie nových diagnostických metód v práci s triedou (Triedny kompas). Oboznámenie 
koordinátorov prevencie a výchovných poradcov s podnetovými kartami. 

Pracovníci oddelenia vypracovali projekt v rámci projektovej výzvy Protidrogová 
prevencia 2018. Na základe poskytnutia finančných príspevkov bol zakúpený testový materiál 
a podnetové karty. Pracovníci sa s nimi oboznámili pri plánovanej porade oddelenia a zakúpené 
pomôcky odprezentovali aj koordinátorom prevencie, ktorí si mohli sami na seba zažiť prácu 
s podnetovými kartami.  

Cieľ splnený  
Cieľ 3: Pokračovanie v ponuke realizácie niektorých skupinových aktivít v 

priestoroch CPPPaP 
Počas školského roka pracovníci oddelenia propagovali výhody realizácie niektorých 

skupinových aktivít (vzťahy v triede, atmosféra v triede, duševné zdravie) aj v priestoroch 
CPPPaP. Výsledkom bolo, že počas školského roka 2018/2019 sa v klubovej a seminárnej 
miestnosti zrealizovala jedna skupinová aktivita na tému Duševné zdravie.  

Cieľ splnený 
Cieľ 4: Vnášanie získaných zručností niektorých odborných zamestnancov zo 

strednodobého výcviku „Práca s motiváciou a zmenou“ do individuálnej a skupinovej práce 
a taktiež s týmito novými zručnosťami oboznamovať ostatných odborných zamestnancov 

Počas školského roka boli 3 odborní zamestnanci oddelenia účastní strednodobého 
výcviku „Práca s motiváciou a zmenou“. Počas porád  a iných spoločných aktivít oddelenia 
mali možnosť zdieľať nadobudnuté zručnosti a materiály s ostatnými pracovníkmi. 

Cieľ splnený      
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Cieľ 5: Zlepšenie propagácie činnosti oddelenia formou letákov s cieľom zefektívniť 
komunikáciu oddelenie – škola. 

V školskom roku 2018/2019 bolo zaktualizovaných viacero letákov, ktoré sa týkali 
hlavne klubovej činnosti. Mgr. Mikulič aktualizoval leták na rodičovskú skupinu Traky. Mgr. 
Maliňaková a Mgr. Lazarová vypracovali propagačný materiál klubu Svetielko a stanovili si 
v nasledujúcom školskom roku prepracovať štruktúru stretnutí.  

Cieľ splnený 
Cieľ 6: Kontrolovať a kategorizovať záznamy zo skupinových stretnutí priebežne na 

konci každého kalendárneho mesiaca 
Mgr. Lazarová pokračovala v mesačnej kontrole záznamov zo stretnutí. Pracovníci 

oddelenia sa dohodli, že pre uľahčenie kontroly budú do harmonogramu značkou značiť 
vytvorenie záznamu a týmto krokom uľahčili Mgr. Lazarovej ich kontrolu. 

Cieľ splnený  
Cieľ 7: Rozvíjať spoluprácu s ostatnými oddeleniami CPPPaP  
Pracovníci oddelenia naďalej spolupracovali s Oddelením špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri realizácii psychodiagnostických vyšetrení u žiakov s podozrením na ŠVVP. 
V rámci pomoci oddeleniam zrealizovali na 8 materských škôlkach depistáž zameranú na 
posúdenie školskej spôsobilosti. 

 
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 ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
 kvalita pracovného tímu – odbornosť, vysoká 

pracovná aktivita, samostatnosť 
 ochota vzdelávať sa aj v neakreditovaných 

programoch a pri vysokých vlastných 
nákladoch na vzdelávanie  

 dobré kolegiálne vzťahy a komunikácia 
 spolupráca s kolegami z ďalších dvoch 

oddelení 
 spolupráca so školami, využívanie terénnych 

dní a návštev 
 skvalitnené prostredie  

SLABÉ STRÁNKY 
 
  chýbanie diagnostického vybavenia pre 

diagnostiku vývinu detí v útlom veku, nového 
testu školskej pripravenosti a časovo 
nenáročného osobnostného dotazníka pre 2. 
stupeň základnej školy  

  nedostatočné personálne obsadenie 
  v niektorých prípadoch oneskorené vydanie 

správ z vyšetrení 
  slabšia úroveň jazykovej vybavenosti pre 

účely diagnostiky cudzojazyčných klientov, 
  dodržiavanie psychohygieny 

PRÍLEŽITOSTI 
 
 v zvyšovaní odbornosti, 
 v sebavzdelávaní, 
 v realizácii projektov 
 v spolupráci so školami 
 v záujme o naše odborné služby 

 
 

RIZIKÁ 
 
 riziko vyhorenia vzhľadom na vysokú 

pracovnú záťaž  
 nárazovo prichádzajúce požiadavky na 

odborné služby 
 nárast slovensky nehovoriacich klientov    

klientov  
 administratívna záťaž 
 pribúdajú klienti so závažnejšími 

problémami vyžadujúci opakované služby 
alebo dlhodobú starostlivosť 
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SWOT ANALÝZA ODDELENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 personálne obsadenie oddelenia,  
 práca v teréne, 
 vysoké pracovné nasadenie, 
 priaznivá pracovná klíma, 
 veľmi dobrá kooperácia, 
 profesionálny a ľudský prístup, 
 aktívna spolupráca medzi oddeleniami, 

SLABÉ STRÁNKY 
 v požadovanom rozsahu zabezpečiť potreby 

školských zariadení, 
 absencia metodického vedenia a supervízie,  

 

PRÍLEŽITOSTI 
 v ďalšom vzdelávaní zamestnancov, 
 v záujme o služby, 
 v ponuke nových služieb, 
 v materiálnom zabezpečení 

RIZIKÁ 
 nedostatok štandardizovaných dg. metód na 

trhu pre jednotlivé vekové kategórie detí so 
ŠVVP, 

 veľký záujem o služby, 
 málo príležitostí na odborné vzdelávanie, 
 absencia supervízie, 
 syndróm vyhorenia 

 
ODDELENIE SOCIÁLNEHO VÝVINU A PREVENCIE 
SILNÉ STRÁNKY 
 zloženie tímu z profesií psychológovia, 

liečebný pedagóg, 
 mužsko-ženské zloženie tímu,  
 ochota prijímať výzvy, 
 odborná kvalifikovanosť a flexibilita tímu,  
 kreativita pri tvorbe materiálov,  
 prezentácia oddelenia,  
 komunikačné zručnosti zamestnancov,  
 ochota spolupracovať s inými oddeleniami  
 ochota a aktivita pri zveľaďovaní poradne 
 úspešnosť v písaní projektov  
 schopnosť prispôsobiť tempu rastúcemu 

počtu klientov 
 schopnosť ponúknuť nové témy a adaptovať 

sa na problémy cieľovej skupiny 

SLABÉ STRÁNKY 
 rezervy v tíme v managemente realizácie 

stanovených úloh  
 rezervy v plnení stanovených cieľov 

oddelenia  
 rezervy v administratívnej stránke z dôvodu 

nárastu činnosti  
 
 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 odborný a osobnostný rast odborných 

zamestnancov (účasť na výcvikoch 
a tematických školeniach),  

 ochota sa vzdelávať aj napriek tomu, že 
programy nie sú akreditované, 

 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 inovácie, 
 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. 
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SWOT ANALÝZA RIADIACICH ZAMESTNANCOV 
SILNÉ STRÁNKY 
 personálna stabilita, 
 pracovné podmienky, renovácie  
 iniciatíva, aktívnosť, flexibilita; 
 prezentácia zariadenia; 
 pozitívna odozva školských zariadení a 

klientov na poskytované služby;  

SLABÉ STRÁNKY 
 väčšina zamestnancov zatiaľ spĺňala len 
základný kariérový stupeň,  
 pracovná preťaženosť – riziko vyhorenia 

 nevyregulovaný vykurovací systém, 
 staré rozvody v budove, 
 zlý stav sociálnych zariadení, 
 poškodená krytina na balkónoch, 
 platové podmienky odborných,  technicko-
hospodárskych zamestnancov; 

PRÍLEŽITOSTI 
 v ponuke služieb CPPPAP, 
 vo vzdelávaní zamestnancov, 
 v zavedení inovácií, 
 v spolupráci so školami, 
 v realizácii projektov, 

RIZIKÁ 
 nastavenie systému financovania centra, 
 nedostatočné finančné ocenenie, 
 pracovná vyťaženosť, 
 absencia supervízie, 
 nárast byrokracie, 
 stále nezastabilizovaný a nie celkom 

transparentný spôsob vykazovania činností 
v systéme EVUP, 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave 28.10.2019     Mgr. Monika Klapková 
                   riaditeľka 


