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     Pracovníci CPPPaP odporúčajú  

     zriaďovateľovi: 

Okresnému úradu Bratislava – odbor školstva, 

Tomášiková 46, Bratislava 
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     Správu o výsledkoch a podmienkach 

     pedagogicko-psychologickej činnosti 

     CPPPaP, Fedákova 3, Bratislava IV. 

     za školský rok 2017/2018. 

  

     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 2016/2017. 

  

 

      ................................................................. 

                      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 

2016/2017.  

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 2017/2018 

 

  
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 2017/2018 

 

 Tabuľka č.1: Vedúci zamestnanci 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Monika Klapková Riaditeľka 

PhDr. Viera Ritomská vedúca oddelenia psychologického poradenstva 

PaedDr. Silvia Klečáková vedúca oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva  

PhDr. Eva Nakhlé vedúca oddelenia prevencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologickeporadentstvo.sk/
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2017/2018       (§ 2 ods. 

1 písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu. 

 V školskom roku 2017/2018 sme poskytli individuálnu starostlivosť 2452 klientom. 

V priloženej tabuľke č.3 uvádzame primárne dôvody príchodu klientov do zariadenia, 

u viacerých z nich sme sa venovali komplexnej starostlivosti.  

 Odborno-metodická činnosť CPPPaP sa v zariadení realizovala formou 

individuálnych činností, ktoré zahŕňali telefonické intervencie  resp. konzultácie, ktorých 

bolo 258, konzultácie s rodičmi v počte 3 401. Skupinové činnosti sme viedli formou 

prednášok, besied, kurzov, resp. seminárov, ktorých bolo celkovo 262 s 4169 účastníkmi.  

 Činnosti pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov a odborných 

zamestnancov zahŕňali: tvorbu odborných materiálov v počte 8, konzultácie a odborné 

podklady v rozsahu 1421 aktivít s 1166 účastníkmi, prednášky, besedy, kurzy a semináre 

celkovo 22-krát s 177 účastníkmi, metodické návštevy na školách / usmerňovanie v počte 

249 aktivít. 

 Ostatné odborné a metodické činnosti predstavovali: osvetovú, informačnú 

a propagačnú činnosť sme realizovali v 6 prípadoch, odborné podklady pre výchovno-

vzdelávacie plány sme vydali 137-krát, odborné konzultácie pre iných odborníkov sme 

poskytli v 26 prípadoch, tvorba metodických materiálov a správ sa zrealizovala 736-krát 

pre 666 účastníkov, supervízna činnosť, metodické vedenie a usmerňovanie sme 

uskutočnili v 549 aktivitách pre 29 účastníkov, odborné konzíliá a odborný rast sme 

v rámci Centra podporili a realizovali 1073 stretnutiach so 698 účastníkmi, účasť na 

odborných podujatiach bola zaznamenaná v 118 aktivitách zamestnancov.  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 individuálnych činností zrealizovali odborní zamestnanci CPPPaP celkovo 

8366 aktivít pre 10 120 účastníkov. 

Graf. č.: 1 Metodicko-odborná činnosť 
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šk. rok 2017/2018 258 3401 262 22 249 6 1421 26 736 549 1073 118

šk. rok 2016/2017 496 4310 282 15 1411 33 540 0 0 1086 0 31

Vybraná metodicko-odborná činnosť
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 Prevenciu sociálnej patológie sme uskutočňovali formou skupinových činností 

v podobe 116 výcvikových skupín s 523 stretnutiami s 2640 účastníkmi. Z toho:  

- Prednášky, besedy a zážitkové skupiny sme uskutočnili 88-krát s 1396 účastníkmi.  

- Sociometriu sme realizovali v 16 prípadoch.   

- Pre pedagógov sme v rámci preventívnej činnosti poskytli 4 metodické konzultácie, 

v 1 prípade prednášku resp. seminár.  

  

 Celkovo sme v rámci prevencie sociálnej patológie zrealizovali 450 činností, pričom 

stretnutia sa uskutočnili 1068-krát s 5312 účastníkmi. 

 

Graf č.2: Prevencia sociálnej patológie  

 
 

 V priloženom grafe č. 2 (Prevencia sociálnej patológie) zaznamenávame pokles 

výcvikových skupín, ale zároveň významný nárast prednášok, diskrepancie súvisia so zmenami 

v evidovaní v štatistickom programe EVUPP.  
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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. 3: Evidenicia klientov – zaznamenávame nárast 

 
 

 

Primárne dôvody príchodu klienta do CPPPaP: 

  

Tabuľka č. 3: Dôvody príchodu 
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912 

Problémy v učení 437 

Profesijná orientácia 693 

Osobnostné a psychické problémy 127 

Problémy v správaní 148 

Rodinné a iné dôvody 15 

Poruchy vo vývine reči 110 

Sociálno-patologické javy 0 

Disociálna činnosť 10 

Rovesnícky aktivista 0 

Klientov spolu 2452 
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Graf č.4: Dôvody príchodu  

 
 

Graf „Dôvody príchodu“ znázorňuje nárast klientov v porovnaní s predošlým školským rokom 

v oblastiach problémov v učení, školskej zrelosti, voľby povolania, porúch vývinu reči. 

 

Tabuľka č.  4 „Vyšetrení klienti“: je prehľadom toho aká klientela vyhľadáva služby CPPPaP. 

Najvýznamnejšiu časť klientely tvoria predškoláci, ďalšou významnou skupinou sú žiaci ZŠ, 

SOŠ a gymnázií.  

 

Tabuľka č.4: Vyšetrení klienti 

  

Vyšetrení klienti 

spolu 
z toho 

ženy 

v tom 

jednorazovo opakovane 

indivi- skupinovo indivi- skupinovo 

duálne   duálne             

a 2 3 4 5 6 7 

Materské školy a špeciálne MŠ 1049 505 889 66 91 3 

Základné školy - I. stupeň 360 130 265 0 95 0 

Základné školy - II. stupeň 783 372 482 206 93 2 

ŠZŠ pre žiakov zo zdrav. znevýhod. 0 0 0 0 0 0 

ZŠ (špeciálne triedy + integrovaný) 10 7 3 0 7 1 

Gymnáziá 101 57 37 37 27 0 

Stredné odborné školy 122 76 81 0 41 1 

Špeciálne SOŠ, OU a praktické školy 5 3 2 0 3 0 

Ostatné zariadenia                     0 0 0 0 0 0 

Rodiny, školsky nezaradené 22 12 13 0 9 0 

Kontrolný súčet (0201 až 0211) 2452 1162 1772 309 366 5 
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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. 4: Zamestnanci 

Oddelenie psychologického  poradenstva Úväzky  

PhDr. Viera Ritomská, psychologička, vedúca oddelenia 100%  

Mgr. Eva Klinovská, psychologička 100%  

Mgr. Lýdia Žáková, psychologička 100% do 1/2018 

Mgr. Andrea Jastrabíková 100% od 2/2018 

PhDr. Eva Nakhlé, psychologička, ved. odd. prevencie 100%  

Mgr. Božena Hambálková, psychologička 68%  

Mgr. Katarína Mrázová, psychologička 100%  

PhDr. Adriana Hrončová, psychologička  60%   

Mgr. Jana Záchejová, psychologička 50%  

Špeciálno-pedagogické oddelenie Úväzky  

PaedDr. Silvia Klečáková, vedúca oddelenia 100%  

Mgr. Zuzana Blišáková, špeciálna pedagogička  100%  

Mgr. Ivana Löwenberg, špeciálna pedagogička 50% 4/2018  

Mgr. Dominika Bošnáková, logopedička 50%  

Mgr. Marcela Benkovičová, špeciálna pedagogička 100%  

Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu Úväzky  

Mgr. Peter Chomják, psychológ 100%  

Mgr. Monika Lazarová, psychologička 100%  

Mgr. Martin Mikulič, liečebný pedagóg 100%  

Mgr. Viktor Fule, psychológ 100%  

Mgr. Monika Rusinová, psychologička – zastup. MD 100%  

Ekonomicko-prevádzkové odd. Úväzky  

Ing. Daniela Hlubíková - personalistka 50%  

Ing. Mária Wechterová - účtovníčka 50%  

Ľudmila Polakovičová - rozpočtárka 100% do 11/2017 

Zuzana Kochová – rozpočtárka, majetkárka  100% od 11/2017 

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 2017/2018 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 12 1 8 2 1 

Špeciálny pedagóg 5* 0 3 2 0 

Liečebný pedagóg 1 0 1 0 0 

Logopéd 1 1 0 0 0 

Spolu 16 2 11 4 1 

*Poznámka: Jeden zo započítaných špeciálnych pedagógov 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 2017/2018 vzdelávali 

krátkodobými aj dlhodobými formami. Absolvovali viaceré semináre a výcviky, prevažne 

akreditované odbornými organizáciami a inštitúciami na Slovensku.  

Viaceré 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: 

 

 

Kontinuálne vzdelávanie Organizátor 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

AV- Intervenčné stratégie odborného 

zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi 

v kontexte poradenského procesu 

 

COACHINGPLUS 

OZ 

 

3 

AV-Aplikovanie  „Motivačných 

rozhovorov“ v praxi odborných 

zamestnancov 

 

COACHINGPLUS 

OZ 

 

3 

AV – Výchova a učenie pomocou metódy 

nenásilnej komunikácie pre pedagogických 

a odborných zamestnancov – 2. úroveň 

 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania 

 

 

4 

AV - Intervenčné stratégie v kontexte 

poradenského procesu v práci s 

jednotlivcom 

 

COACHINGPLUS 

OZ 

 

3 

AV – Efektívny pomáhajúci rozhovor COACHINGPLUS 

OZ 
 

3 

AV - Intervenčné stratégie v kontexte 

poradenského procesu v práci s deťmi, 

rodinami a skupinou 

 

COACHINGPLUS 

OZ 

 

1 

Systematické dlhodobé vzdelávanie v KIP Slov. spoločnosť pre 

KIP 

2 

Funkčné vzdelávanie MC Bratislava 1 

 

 

Krátkodobé semináre, konferencie Organizátor 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Práca s deťmi s poruchami správania Interné vzdelávanie 8 

Eľkoninova metóda Dialóg s.r.o 1 

Metóda dobrého štartu Dys centrum Praha 4 

Vnútorné predpisy školských zariadení JUDr. Belešová 1 

Kurz poskytovanie I. pomoci Červený kríž  2 

Rodinná doska (diagnostika a terapia) Centrum Kvapka 1 

Společná tvořivost v kontextu systemicko-

humanistické orientace 

Institut pro systemickou 

skušenost  

 

1 

Rodinná rekonštrukcia E.H. IVS v SR 1 

Rastová procesová komunita IVS v SR 1 

Diagnostika psychického vývinu VÚDPaP 1 
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Kariérové poradenstvo VÚDPaP 1 

Prenos a protiprenos pri práci s klientom VÚDPaP 1 

Zážitkové kariérové poradenstvo CPPPaP, lektor Mgr. L. 

Martinkovičová 

 

11 

ADHD CPPPaP, lk. M. Štepita 8 

Moc v médiách lektor P. Hunčík 1 

 

 

Adaptačné vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Dominika Bošnáková ukončené 

Mgr. Andrea Jastrabíková neukončené 

  

 

 

          

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

  

Aktivita Počet aktivít 

Príspevky zamestnancov CPPPaP v médiách: 

TV: 

 Devínska TV- Pri príležitosti začiatku školského roka 

 RTVS – Dámsky magazín  

 Témy príspevkov do RTVS (rozhlas): Vysokoškolské internáty, Branná 

výchova, Komunikácia, Vianoce v rodine 

 Príručka Denník N „O médiách“ 

 

 

1 

1 

4 

Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu pedagógov, výchovných 

poradcov, riaditeľov škôl: 

 Špecifické vývinové poruchy učenia a tvorba IVVP. 

 Potreby MŠ vo vzťahu k CPPPaP. 

 Staraj sa o seba (zážitková aktivita) 

  Komunikačné zručnosti (3 stretnutia) 

  Ťažké rozhovory (téma pre výchovných poradcov) 

 Stretnutie riaditeľov MŠ 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Účasť na zápise do 1. ročníka ZŠ v troch ZŠ 

 

 3 

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 materiál na web. stránku – Keď rodičia príliš milujú 

Informačný list: logopedická starostlivosť – depistáž, interaktívne 

čítanie; špeciálno-pedagogická starostlivosť  - stimulačný program, 

grafomotorické a jazykové cvičenia, „Čarovné čiarky“, k „Metóde 

dobrého štartu.“ 

Odborné konzultácie pre študentov VŠ (výskumy, diplomové práce). 

 

8 
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ODDELENIE  PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA 

 

Komplexná psychologická diagnostika a poradenstvo 

 

 Činnosť psychologičiek 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 potreby 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. 

 Oddelenie disponovalo 8 pracovnými úväzkami pre psychologičky, z toho 3 úväzky 

bolo skrátené. V priebehu roka, k 31. 1. 2018 jedna psychologička (samostatný odborný 

zamestnanec) ukončila pracovný pomer, od februára 2018 po nej nastúpila nová kolegyňa 

(začínajúci odborný zamestnanec). 

 Psychologičky pracovali celkovo s 1742 klientmi. Uskutočnili celkovo 1808 

individuálnych konzultácií s klientmi - deťmi a žiakmi (diagnostických a poradenských), 

1755 konzultácií s rodičmi a 415 konzultácií s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami škôl. 

 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 693 žiakov, čo je podobný počet 

klientov ako v predošlom školskom roku, pretrvával vysoký záujem o túto odbornú aktivitu. 

Zahŕňala psychologickú diagnostiku (v spolupráci so školami najmä v prostredí škôl) 

a prevažne jednorázovo realizované diagnosticko-poradenské konzultácie. Z uvedeného 

počtu 693 žiakov šlo o 114 žiakov stredných škôl a 579 žiakov základných škôl. V 6 triedach 

stredných škôl sa aj uskutočnili skupinové prednáškové aktivity k téme profesijnej orientácie 

a výberu ďalšieho štúdia.  Ukazuje sa, že časť žiakov je študijne/profesijne nevyhranených 

a potrebovali by 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 logopedičkou 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 256 správ 

zo psychologického vyšetrenia, väčšina sa týkala riešenia problémov vzdelávania a výchovy 

žiakov.  Správy boli predkladané na kontrolu a schválenie u vedúcej oddelenia. 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 získaného ďalšieho 

odborného vzdelania jednotlivých psychologičiek v psychoterapii alebo poradenstve.  

 V rámci preventívnej činnosti boli realizované v spolupráci s oddelením prevencie 

a špeciálno-pedagogického poradenstva v priebehu februára a  marca 2018 depistážne 

vyšetrenia školskej spôsobilosti, so zámerom zachytiť predškolákov s rizikom nedostatočnej 

školskej spôsobilosti. S cieľom zvýšenia spoľahlivosti výsledkov depistáží sa realizoval 
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inovovaný a rozšírený obsah vyšetrení, čo zároveň predstavovalo zvýšenie časového rozsahu 

vyšetrení jednotlivých detí. Výsledky boli konzultované s rodičmi, možnosť osobnej 

konzultácie v priestoroch MŠ využila väčšina rodičov. Pre zákonných zástupcov boli 

výsledky poskytnuté aj formou krátkej písomnej správy – spätnej väzby z vyšetrenia. 

Rodičom predškolákov s čiastkovými prejavmi nezrelosti boli v rozhovore 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 462 

depistážnych vyšetrení. 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 202 detí. Žiadne dieťa  nepochádzalo zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Odporúčanie na odklad školskej dochádzky s umiestnením 

dieťaťa do materskej školy bolo vystavené 120 deťom, 9 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. 

 Odbornosť psychologičiek bola zvyšovaná účasťou na seminároch, prednáškach, 

výcvikoch i iných odborných podujatiach, od marca 2018 nová kolegyňa - psychologička 

začala adaptačné vzdelávanie. 

 

Riešená problematika 
Okruh riešenej problematiky bol aj v uplynulom roku široký, 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 

ťažkostí vo vzdelávaní vyplývajúcich z chronických ochorení, ako aj 

mimointelektových vpyvov na školskú úspešnosť, 

• emocionálne problémy (strach, úzkosť, emočná labilita),  

• vzťahové problémy (vzťahy k spolužiakom, súrodenecké vzťahy), 

• problémy 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, poukazujúcimi na 

zhoršovanie psychického zdravia populácie detí, 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 
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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, 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 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 ( 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: jednotlivé psychologičky pracovali spolu s 1742 klientmi 

(individuálne, prípadne kombináciou individuálnej práce so skupinovou). Súhrnne realizovali 

1808 konzultácií s klientmi - deťmi a žiakmi (diagnostických a poradenských), 1755 

konzultácií s rodičmi a 415 konzultácií s pedagógmi  odbornými zamestnancami škôl.  

 Výcvikové skupiny 

- 6 výcvikových skupín pre adolescentov, zaradených 5 účastníkov, tzv. „Rastová skupina“, 

so zameraním na osobnostný rozvoj, 

- 1 skupina so zameraním na komunikačné zručnosti pre učiteľky MŠ (8 účastníkov). 
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ODDELENIE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 
 

 V oddelení špeciálno-pedagogického poradenstva sme sa zaoberali  starostlivosťou 

o deti žiakov vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, 

porúch učenia, narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia. 

Zaradení boli sem aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom, či inými špecifickými 

potrebami. 

 Predmetom našej práce 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 postihnutím a jeho dôsledkami, či inými špecifickými danosťami. 

Cieľom zamestnancov oddelenia bolo viesť deti a žiakov so špeciálnymi potrebami k 

tomu, aby sa čo najlepšie vnútorne vyrovnali so svojou odlišnosťou. Aby sa napriek 

obmedzeniam, ktoré odchýlky vyplývajú mohli žiť plnohodnotný život. 

Pri týchto snaženiach využívame potenciálne možnosti jedinca, jeho motiváciu, 

prirodzené kompenzačné schopnosti, kreativitu a iné danosti. Uplatňujeme špeciálne metódy, 

modifikujeme obsah, organizačné formy výchovy a vyučovania z dôsledným uplatňovaním 

požiadavky individuálneho prístupu pričom vychádzame     z poznania daností a dispozícií pre 

výchovu a vzdelávanie získaných prostredníctvom špeciálnopedagogickej diagnostiky.  

Vzhľadom na integračné tendencie, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú sa do popredia 

dostáva spolupráca a usmerňovanie škôl - ako jedna z ďalších úloh špeciálnopedagogického 

oddelenia. Poradenské aktivity sa týmto rozširujú aj na pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl. Takéto spoločné a vzájomne sa dopĺňajúce úsilie napomáha u detí a žiakov 

cieľavedome a systematicky rozvinúť ich potencionálne možnosti, sprostredkovať im 

primeranými metódami vedomosti a spôsobilosti, vytvoriť u nich návyky, poznatky, 

spôsobilosti, ktoré by mohli uplatniť vo svojom živote tak, aby v ňom boli schopní žiť 

samostatne. 

 V školskom roku 2017/2018 realizovalo oddelenie špeciálno-pedagogického 

poradenstva odborné aktivity pre deti a žiaci materských škôl, základných škôl, stredných  

odborných škôl a gymnázií vo štvrtom bratislavskom obvode. Na základe žiadosti zákonných 

zástupcov boli prijatí klienti aj z iných lokalít.  

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

vzdelávacími 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. 

Riešená bol problematika 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: 
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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, 

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, 

 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. 

 

 Špeciálni pedagógovia oddelenia individuálne pracovali s 688 klientmi, napísali sme 

358 správ, vydaných bolo 16 odporúčaní na asistenta učiteľa.   

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. 

 

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 
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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. 

 

     Logopedička uskutočnila v 15 materských školách logopedickú depistáž u detí 

predškolského veku zameranú na orientačné zhodnotenie reči detí predškolského veku s 

dôrazom na výslovnosť a naratíva spojené s gramatikou (tvorba príbehov, prerozprávanie 

príbehov). Prebiehala individuálnou formou.  Vo vybraných materských školách bola 

logopedická starostlivosť zameraná na interaktívne čítanie. 

Celkovo pracovala s 242 klientmi a vydala 18 odborných logopedických správ 

určených pre rodičov a učiteľov materských a základných škôl.  

 

 Organizácia práce a činnosti v oddelení: 

V CPPPaP sme v rámci nášho oddelenia uskutočňovali individuálne činnosti s klientmi 

v podobe diagnostík, poradenských konzultácií, reedukácií. Odbornú činnosť pracovníkov 

oddelenia sme vykonávali v CPPPaP a v školských zariadeniach terénnou prácou na základe 

dohody o spolupráci. Školské zariadenia boli rozdelené medzi zamestnancov tak, aby 

starostlivosť bola efektívna a flexibilná v primeranom časovom rozptyle.  

 Počas výchovno-vzdelávacieho procesu v školách sme v rámci komplexnej špeciálno-

pedagogickej činnosti uskutočňovali pozorovania žiakov v triedach. Zároveň prebiehali 

konzultácie s pedagogickými, odbornými zamestnancami a riaditeľmi škôl. Na základe 

požiadavky  rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl sme zúčastnili 

výchovných komisií.  

V oddelení sa konali odborné konzultácie na báze riešenia prípadových štúdií. 

Každý prípad bol konzultovaný konziliárne s príslušným psychológom,  prípadne logopédom 

a podľa potreby aj s vedúcim oddelenia, príp. s vedením zariadenia. 

Na základe priaznivých výsledkov a pozitívnej spätnej väzby rodičov sme na pracovisku 

opätovne zrealizovali pre deti predškolského veku program  „Čarovné čiarky“, ktorý je  

zameraný na rozvoj grafomotorických a jazykových schopností detí predškolského veku. 

Program bol odporúčaný rodičom detí na základe výsledkov z depistážneho vyšetrenia školskej 

spôsobilosti. Zrealizovali sme 12 stretnutí v dvoch skupinách, celkovo pre dvadsať detí. 

Počas stretnutí bola rodičom ponúknutá prednáška zrealizovaná psychologičkami z nášho 

centra.   

 V druhom polroku školského roka sme sa zapojili do tvorby a realizácie  254 

depistážnych vyšetrení školskej spôsobilosti spoločne so psychológmi.  

Na základných školách sme realizovali depistáž školských schopností a výkonov na 

v prvých a druhých ročníkoch  s počtom 73 detí na - ZŠ Sokolíkova (14 detí), ZŠ Malokarpatské 

nám. (8 detí), ZŠ Pri kríži (21 detí) ZŠ a Karloveská 61 (11detí) ZŠ Tilgnerova (19 detí). 

Nasledovali konzultácie s triednymi učiteľkami a vypracovali sme správy pre rodičov, kde sme 

navrhli ďalší postup v komplexnej výchovnovzdelávacej starostlivosti o dieťa. 

 Na podklade záujmu 12 materských škôl sme pre deti s nerovnomerným vývinom 

pripravili a realizovali stimulačný program rozvíjajúci poznávacie procesy, pravo-ľavú 

a priestorovú orientáciu, jemnú motoriku, zrakové a sluchové vnímanie, percepciu času, 

matematické predstavy, pozornosť a pamäť.  

 Grafomotorické cvičenia sme realizovali s deťmi jednej MŠ. Určené boli pre deti, 

ktoré potrebujú podporiť rozvoj pracovných návykov pri kreslení – uvoľnenie ruky, správny 

úchop. Zároveň rozvíjajú aj iné schopnosti: vizuomotorickú koordinácia, zrakové vnímanie, 
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priestorovú orientáciu, pozornosť. Zámerom cvičení je aj budovať pozitívny vzťah detí ku 

kresleniu, k tvorivým aktivitám. 

 

 Propagačná a informačná činnosť bola zabezpečená s propagovaním oddelenia na 

stránke zariadenia, letákmi o činnosti oddelenia, priamymi aktivitami v školských zariadeniach 

v mieste nášho pôsobiska. 

Prednášky pre učiteľov a zákonných zástupcov sme uskutočnili v rámci rajonizácie 

na ZŠ Bukovča, ZŠ Majerníkova a na gymnáziu Bilíkova, ktoré realizovala Mgr. Klapková. 

Tématicky sa venovali deťom s poruchami učenia, správania, zdravotne znevýhodneným, 

vedeniu dokumentácie a tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.  

 

          Spolupráca so školskými špeciálnymi pedagógmi: 

         V školskom roku 2017/2018 sa metodicky školským špeciálnym pedagógom  vo IV. 

bratislavskom obvode venovala Mgr. Marcela Benkovičová. Zorganizovala štyri metodické 

stretnutia v CPPPaP: 

 19.10.2017 - prezentácia programu FastForWort, ktorý je určený na podklade 

neurovedeckého výskumu pre deti s poruchami učenia a autistického spektra. Program 

prezentovala školská špeciálna pedagogička a lektorka programu Mgr. Zuzana Ochabová. 

 14.12. 2017 - Mgr. Matej Štepita, psychológ odovzdal svoje skúsenosti s rodičmi a deťmi so 

syndrómom ADHD. Predstavil techniky a námety na prácu s týmito rodičmi a deťmi 

v domácom aj školskom prostredí. 

 10.04.2018 - školská špeciálna pedagogička Mgr. Vlasta Šalingová a školská psychologička 

Mgr. Daniela Adamčíková prezentovali tréningový program ART zameraný na rozvoj 

sociálnych kompetencií u detí. 

 17.05.2018 - témou stretnutia bola výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorú prezentovala školská špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa 

a koordinátorka prevencie PhDr. Barbora Šimková. 

 Na báze individuálnych konzultácií prebiehali aj ďalšie stretnutia za účelom 

optimalizácie vývinu detí so špeciálnymi potrebami.  

          Členstvo v odborných inštitúciách: 

          Mgr. Marcela Benkovičová aj s ďalšími kolegami absolvovala stretnutia metodikov 

špeciálnych pedagógov CPPPaP v témach: zmiešaná porucha školských spôsobilostí, 

špecifické vyučovacie predmety ILI, RŠF, TKC; s PhDr. Kumorovitzovou  reedukácia porúch 

matematických schopností. 

 

        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 

2017/2018 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 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 

(zvládanie stresových situácií, zvládanie hnevu ) 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. Nový klienti sa dostali do starostlivosti oddelenia aj v prípadoch, kedy pracovníci 

oddelenia po realizácií skupinových stretnutí a po konzultácií 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 10 materských škôlkach depistáž zameranú na 

posúdenie školskej spôsobilosti. Celkovo túto depistáž zrealizovala s 179 deťmi a následne 

výsledky odkonzultovala s ich zákonnými zástupcami. V prípade potreby odporučila skupinové 

programy zamerané na stimuláciu, ktoré realizovali pracovníci Oddelenia špeciálno-

pedagogického poradenstva.  

Individuálna starostlivosť bola poskytnutá celkovo 207 klientom CPPPaP. S rodičmi 

bolo uskutočnených 708 poradenských rozhovorov zameraných prevažne na skvalitnenie 

výchovných postupov, vzťahu rodič – dieťa a porozumenie emočnému prežívaniu detí. 

Z individuálnej starostlivosti bolo v školskom roku 2017/2018 vypracovaných v rámci 

oddelenia celkovo 62 odborných správ. 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 48. 

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 nárast oproti roku 2016/2017. Tento nárast 

podľa nás súvisí s úspešným ukončením adaptačného vzdelávania 2 pracovníkov oddelenia 

a prekvalifikovaním sa na samostatných odborných zamestnancov. Z toho vychádza aj nárast 

počtu prijímaných klientov. Nárast klientov oddelenia podľa nás súvisí aj s prehlbujúcou sa 

spoluprácou s Oddelením špeciálno-pedagogického poradenstva konkrétne pri realizácií 

psychologických diagnostických vyšetrení u žiakov s podozrením na ŠVVP. S touto 

kooperáciou súvisí aj viditeľný nárast odborných správ z vyšetrení. 
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Graf vybraných kvantitatívnych výsledkov individuálnej práce Oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie 

Skupinová starostlivosť sa v školskom roku 2017/2018 realizovala na školách 

v bratislavskom štvrtom okrese. Dve skupiny sa realizovali na súkromnej základnej škole. 

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. Oproti minulým školským 

rokom sme do harmonogramu zaradili tzv. urgentné termíny, ktoré boli obsadzované hlavne 

požiadavkami, ktoré si vyžadovali čo najrýchlejšiu intervenciu (napr. vyostrené konflikty, 

podozrenia na šikanu).  

 

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 

zrealizovali celkovo 740 odborných konzultácií. Pre potreby škôl bolo vypracovaných 6 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 53 triedach. Z tém univerzálnej (primárnej) prevencie školy najviac javili záujem 

o prevenciu závislostí (látkové a nelátkové, legálne a nelegálne). 14 kolektívov absolvovalo 

všeobecnú tému závislosti.  11 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 4 tried.  
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Celkovo bolo zrealizovaných 262 prednášok a besied pre 4169 žiakov základných 

a stredných škôl.  

 

V školskom roku 2017/2018 bol veľký záujem aj o výcvikové skupiny v rámci 

primárnej i sekundárnej prevencie. Celkovo bolo zrealizovaných 97 výcvikových skupín o 

počte 302 stretnutí. Z ponúkaných preventívnych programov bolo realizovaných 25 

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 2016/2017. Tento pokles súvisí hlavne so zmenou spôsobu evidencie výcvikových skupín 

v novom systéme Evupp, kde jedna výcviková skupina pozostáva z minimálne troch stretnutí.  

 

Graf vybraných kvantitatívnych výsledkov skupinovej práce Oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie 

Tematicky bol zo strany škôl najväčší záujem o preventívne programy zamerané na 

vzťahy v triede. Absolvovalo ich 7 tried základných škôl a 8 tried stredoškolákov a 

gymnazistov. Často žiadaný, najmä na začiatku školského roka, bol aj teambuilding pre 

novovytvorené kolektívy, ktorý sme zrealizovali pre 12 tried (z toho 10 ZŠ a 2 SŠ). V 3 

triedach sa realizoval pre celkovo 41 žiakov aj novovytvorený preventívny program Mgr. 

Moniky Rusinovej Spolu vpred s prvkami sociálno-psychologického výcviku. 27 žiakov sa 

zúčastnilo programu Body Image podporujúceho zdravé vnímanie vlastného tela. 

 

Tak ako aj v minulom školskom roku aj v tomto evidujeme znížený záujem 

o preventívne programy venované 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. Táto téma sa realizovala v 2 triedach. 

V jednej triede si žiaci a škola vyžiadali delenie na chlapcov a dievčatá.   
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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 o počte 7 žiakov.  

 

V priloženom grafe je znázornený prehľad vybraných realizovaných preventívnych 

programov v školskom roku 2017/2018 a počet skupín, ktorý sa za toto obdobie podarilo 

uskutočniť. 

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 16 žiakom (8 žiakov prvý stupeň, 8 žiakov druhý stupeň) v priebehu 

šk. roka.  

Mgr. Martin Mikulič spolupracoval a realizoval 2 skupinové stretnutia pre Školský 

internát, Saratovská 26. Spolupráca bude prebiehať aj v nasledujúcom školskom roku. 

Priebežne malo vedenie internátu záujem o tému závislosti.  

 

Pre rodičov oddelenie realizovalo osvedčený tréning rodičovských 

a komunikačných zručností (TRAKY), ktorý bol realizovaný v 2 cykloch. Absolvovalo ho 

14 rodičov. Tréning lektorsky viedli Mgr. Martin Mikulič a Mgr. Monika Lazarová. 

Mgr. Martin Mikulič spolu s PhDr. Vierou Ritomskou v školskom roku 2017/2018 

realizovali seminár pre učiteľky zo MŠ Ožvoldíkova zameraný na rozvoj komunikačných 

zručností. 

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 rozvíjania kritického myslenia. K tejto 

téme mal odborný príspevok redaktor Dennika N - Mgr. Vladimír Šnídl. Tematicky obohatila 

stretnutia aj Mgr. Monika Rusinová, ktorá odprezentovala svoj vytvorený preventívny program 

Spolu vpred s prvkami sociálno-psychologického výcviku. Účastníci mali možnosť 

prezentované aktivity zažiť aj sebaskúsenostne.  

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. Jedno z týchto stretnutí sa konalo aj v priestoroch CPPPaP BA4, kde sa 
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diskutovalo o téme kritického myslenia. Odborným lektorom bol Mgr. Vladimír Šnídl 

z Denníka N. 

Odborné praxe študentov - v školskom roku 2017/2018 vykonávali v Oddelení 

sociálneho poradenstva a prevencie stáž 4 študentky (3x Filozofická fakulta, Univerzita 

Komenského; 1x Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor Sociálna 

práca). Zúčastňovali sa na skupinových aktivitách so zameraním na rôzne témy, ktoré prebiehali 

na školách. Na začiatku v roli pozorovateľa, ale neskôr sa aj aktívne zapájali do diania a ich 

činnosť bola prínosom aj pre samotných pracovníkov. Celkovo mali možnosť takto absolvovať 

14 skupinových stretnutí. Jedna z nich mala možnosť zúčastniť sa depistážnych vyšetrení 

školskej spôsobilosti. Boli prítomné aj pri konzultáciách s učiteľmi, koordinátormi prevencie, 

ktoré sa konali pred a po stretnutiach. Vypracovávali aj odborné záznamy zo stretnutí. V spätnej 

väzbe hodnotili stáž vysoko pozitívne, hlavne jej prínos pre budúcu prax a oboznámenie sa 

s náplňou práce v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

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

ukazovatele: 

 plnenie plánu činnosti na školský rok 2017/2018 

 plnenie Pracovného poriadku a Vnútorného poriadku záväzného pre odborných 

zamestnancov 

 plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov 

 

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)  
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené ( § 2 ods. 1 písm. k) 

 

Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva uchádzalo o finančnú podporu 

projektu s výzvy „Optimalizácia vývinu detí s rizikovými faktormi, s poruchami učenia 

a správania.“ Prostredníctvom tohto projektu sme plánovali dobudovať priestor, v ktorom sme 

chceli podporiť rozvoj detí s rizikových skupín – s grafomotorickými a logopedickými 

ťažkosťami, s poruchami učenia a správania. Zámerom bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre 

ich rozvoj, zmenu a nápravu. Projekt nebol úspešný. 

 

Oddelenie sociálneho poradenstva a prevencie sa v danom školskom roku zapojilo 

aktívne do pokračovania 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 

závislosti“ a 9 skupinových stretnutí na tému „Šikana“. Touto realizáciou bola posilnená 

spolupráca s danou školou, z pozitívnych ohlasov vychádza aj ponuka spolupráce na 

podobných projektoch s CPPPaP aj naďalej. Pozitívne hodnotíme aj oslovenie o lektorské 

zastrešenie diskusie na tému „Bezpečnosť na internete“, ktorá vystala z nadviazanej spolupráce 

počas realizácie projektu a organizovalo ju spomínané Združenie rodičov a zástupcov žiakov 

na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníková 62. 

 

Začiatkom školského roka sme podali Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z MÚ 

Dúbravka. Projekt Inter nos (Medzi nami) - mal poskytnúť rodičom facilitáciu, ale aj náhľad 

pri výchove detí, vzájomnej komunikácii, pri riešení životných situácií, konfliktov v rodinnom 

a v najbližšom sociálnom prostredí, príp. v škole. Žiadosti nebolo vyhovené. 

 

Pracovníci Oddelenia sa zapojili aj do prípravy projektu „Využitie projektívnych a 

testových metód pri skupinovej a individuálnej poradenskej práci a prevencii“ v rámci 

Protidrogovej prevencie 2018, kde sa 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. Projekt úspešné vyhodnotený a aktuálne je realizácia. Projekt schválený. 

 

Úspešne sme v zariadení zrealizovali projekt „Plot, aby opäť živý bol“ s podporou 

nadácie Pontis, kde sme spoločne s dobrovoľníkmi „oživili“ zeleným náterom zhrdzavený plot.    
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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 školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v revitalizácii objektu CPPPaP. 

Začiatkom školského roka sa nám podarilo po mnohých rokoch zrealizovať výmenu 

podlahových krytín na prechodových chodbách a zadnom schodisku vo výmere 130 m2, 

prebehlo položenie nového koberca v klubovni a v pracovni špeciálnej pedagogičky vo 

výmere viac 50 m2. Počas tohto obdobia sme vymaľovali viacero kancelárií, ale aj klubovňu 

ktorú sme dotvorili vkusnými dekoráciami, matracmi slúžiacimi na relaxáciu klientov, 

pracovným kútom. Na to aby sme mohli začať rekonštrukciu toaliet bolo sfunkčnené 

odstavovanie vody  v šachte a na prízemí, keďže pôvodné ventily boli zaseknuté. V prízemnej 

časti budovy sa nám podarilo zrekonštruovať toaletu pre zamestnancov, ktorá v ostatnom 

období slúžila ako sklad hygienických potrieb. Súčasne sme do kuchynky priviedli vodu, 

zabezpečili prietokový ohrievač a príslušenstvo na umývanie riadov. Na viacerých 

miestnostiach sme vymenili vstupné dvere a kovania. Koncom kalendárneho roka 2017 nám 

bolo umožnené vďaka finančnej podpore zriaďovateľa zakúpenie diagnostických testov  

a projektívnych metód nevyhnutných na výkon odbornej práce.  V menšej hodnote sme mohli 

doplniť knižnicu aj odborné knihy slúžiace na samovzdelávanie zamestnancov. 

 V druhej polovici školského roka sme rekonštruovali toalety na prvom poschodí, 

ktoré boli v dezolátnom stave – nahradili sme poškodené podlahové krytiny a obklady, staré, 

zašlé kabínky i toalety s neúsporným splachovacím systémom. V pôvodnom sprchovacom kúte 

sme vytvorili priestor na umiestnenie práčky a sušenie prádla (uteráky, záclony...) s cieľom 

ušetriť náklady a zabezpečiť väčšiu hygienu v Centre. Bezprostredne po ukončení 

rekonštrukcie toaliet bolo potrebné bezodkladne riešiť opravu prasknutého potrubia na 

prízemí budovy (v priestore skladu).  

 Pre personalistku-mzdárku sme zakúpili IT techniku (notebook) s príslušným 

softvérom, programom IVES a licenciu. Potrebná bola i výmena jednej tlačiarne, opakovane 

sme museli investovať do opravy kopírky. Priebežne, len v nevyhnutnej miere sme dopĺňali 

tonery, kancelársky papier, prípadne iný materiál potrebný pre výkon činnosti (napr. aj nové 

karty klientov).  

 V máji sme zabezpečili odvoz a likvidáciu odpadu. Podujali sme sa likvidovať staré 

nábytkové zostavy, dvere, pokazené stoličky...   

 Koncom školského roka sme boli podporený nadáciou Pontis. V projekte 

dobrovoľníctva nám zamestnanci iných spoločností prišli pomôcť pri maľovaní plota. 

 Správca budovy nám počas zrekonštruoval vstupnú bránu, umiestnil novú poštovú 

schránku. Bol výrazne nápomocný pri bežnej údržbe zariadenia, prispel opravami, 

montážnymi prácami (úprava a osádzanie dverí, vŕtacie práce...).   

 Zamestnanci po jednaní s odbormi odsúhlasili čerpanie sociálneho fondu za účelom 

teambuldingových aktivít zamestnancov Centra.    

   

 Nedostatky materiálneho a priestorového vybavenia:  

 

Za najzávažnejší nedostatok naďalej považujeme nevyhovujúci technický stav 

fasády budovy a prislúchajúcich balkónov. Používaním a starnutím stavby sa postupne 

zhoršujú jej úžitkové vlastnosti. Vzhľadom na padajúcu omietku nie je zabezpečená ochrana 

muriva, čo spôsobuje vlhnutie stavby, zatekanie a ďalšie možné následky (únik tepla, vznik 

plesní, poškodenie statiky budovy). V súčasnosti sme nútení zo severnej časti budovy 

zabezpečovať upozornenie pre okoloidúcich na nebezpečenstvo padajúcej omietky.  

V našom zariadení denne pracuje 25 zamestnancov a v priebehu týždňa sa vystrieda 

množstvo detí, žiakov od narodenia až po ukončenie strednej školy a ich rodičov.  
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CPPPaP je plne využité a sociálne zariadenia v prízemnej časti sú po rokoch 

používania opotrebované a vyžadujú obnovu. Po viac ako 30 rokoch používania sú dve z nich 

na hranici funkčnosti, t. č. neposkytujú hygienické podmienky na štandardnej úrovni 

sociálnych zariadení – v jednom priestore je rozbitá stena po rekonštrukcii časti vodovodného 

potrubia, v druhom 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 horšom stave, čo vedie k zvýšeným 

nákladom na ich údržbu.    

 

Za technicky nevyhovujúci a neekologický považujeme stav radiátorov, ktoré majú 

z veľkej časti nefunkčné ventily, preto nie je možné regulovať teplo  v miestnostiach. Niektoré 

priestory sú prekúrené – zamestnanci sú nútení nepretržite vetrať, čo môže ovplyvňovať aj ich 

pracovnú výkonnosť.  

 

 V máji 2018 bol v CPPPaP vykonaný zdravotný dozor z MV SR z oddelenia 

verejného zdravotníctva kde boli zistené nasledujúce nedostatky: 

 

1. Havarijný stav stropu nad vchodom do objektu spôsobujúceho zatekanie. 

2. Popraskané steny a stropy. 

3. Nezabezpečené otváranie vetracích častí s ovládaním z podlahy. 

4. Chýbajúca miestnosť pre upratovačku s výlevkou. 

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

núteného vetrania. 

6. Odporúčali zabezpečiť rekonštrukciu WC a ich označenie pre zametsnancov. 

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

8. Zabezpečiť premiestnenie prebaľovacieho pultu do priestorov s výtokom teplej vody.  

 Z uvedených opatrení sme doposiaľ vedeli zabezpečiť len nápravu čiastočne v bode 

2 a 8, rekonštrukciu jedného hygienického zázemia z troch. Na zaopatrenie ostatných 

nedostatkov bude potrebné ďalšie finančné zabezpečenie.  
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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 31.12.2017 

Ekonomická kategória Suma 

610 – mzdy 241 943 € 

620 – odvody 85 234 € 

630  - tovary a služby 52 753 € 

640 – bežné transfery 2 774 € 

Čerpanie spolu: 382 703,48 € 

 

Príjmy k 31.12.2017 

Druh príjmu Suma 

Prenájom priestorov pani Haramiovej 862,00 € 

Vratky sociálnej poisťovne 1 350 € 

Dobropisy 747 € 

Príjmy celkovo 2 969 € 

 

Výdavky k 31.12.2017 

 

Vyhodnotenie nákladov k 31.12.2017 

Druhy nákladov Suma 

Teplo a elektrická energia 13 167,69  € 

Vodné stočné 801,95 € 

 

 

Mimorozpočtové prostriedky, príjmy sme k 31.12.2017 – sme v CPPPaP nemali 

 

Poskytnuté finančné prostriedky, ktoré organizácia mala na rok 2017 pokryli všetky 

potrebné prevádzkové náklady k 31.12.2017. Organizácia mala k 31.12.2017 jednu neuhradenú 

faktúru  za UPC v hodnote 14,90 eur. 

Z pridelených finančných prostriedkov 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. 

 

n) Cieľ, ktorý si oddelenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia    (§ 2 ods. 1 písm. n).   
 

Ciele oddelenia psychologického poradenstva: 

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. 



 

  26 

 

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 s rečovými a grafomotorickými ťažkosťami. 

Cieľ splnený. 

Cieľ 6: Podporovať zvyšovanie odbornosti zamestnancov oddelenia v záujme skvalitňovania 

odbornej činnosti. Cieľ čiastočne splnený. 

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. 



 

  27 

 

Cieľ 9.: Rozvíjať spoluprácu so školskými zariadeniami prostredníctvom terénnych návštev. 

Cieľ 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: Zlepšenie propagácie činnosti oddelenia formou letákov s cieľom zefektívniť 

komunikáciu oddelenie – škola, rodič. 

Pre naplnenie tohto cieľa boli vytvorené letáky k činnosti oddelenia a ku klubovej činnosti. 

Prijímateľ sa mohol z letákov podrobne dozvedieť o zacielení ponúkaných klubov 

a o zručnostiach, ktoré sa prostredníctvom stretnutí môžu rozvíjať. Pracovníci oddelenia 

prezentovali vytvorené letáky aj na porade CPPPaP. Pri nedostatku letákov ich priebežne 

dopĺňali. V rámci propagačnej činnosti bola v danom školskom roku vynovená aj ponuka 

preventívnych programov, ktorá bola zaslaná školám. Tá bola obohatená o úvodnú časť, kde sa 

mohol čitateľ oboznámiť s detailným postupom pri objednávaní a realizácií preventívnych 

programov. Toto vylepšenie privítali prevažne noví koordinátori prevencie a riaditelia 

škôl/zástupcovia. Cieľ splnený.   

Cieľ 2: Vytvorenie účtu na sociálnej sieti Instagram za účel lepšej propagácie CPPPaP a lepšej 

osvety. 

Pracovníci oddelenia sa dohodli na vytvorení účtu na sociálnej sieti Instagram za účelom lepšej 

osvety a tiež kvalitnejšej propagácie činnosti zariadenia. Cieľom bolo poskytovať informácie 

o CPPPaP a krátkymi správami skvalitňovať prevenciu u skladovateľov tohto profilu. Plán 

spustenie po dohode november 2018. Plnenie cieľa bude prebiehať aj v školskom roku 

2018/2019. 

Cieľ 4: Spropagovanie výhod 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 2017/2018 sa v klubovej a seminárnej 

miestnosti zrealizovalo 5 skupinových aktivít. Jednalo sa o témy Vzťahy v triede, Inakosť, 

Duševné zdravie. Cieľ splnený. 

Cieľ 5: 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.      

Cieľ 6: Inovovať alebo vytvoriť nový preventívny program za účelom skvalitnenia realizovanej 

prevencie a prispôsobenia aktivít aktuálnym potrebám skupiny. 

V školskom roku 2017/2018 bol vytvorený nový preventívny program pre žiakov 8. a 9. 

ročníka ZŠ a pre žiakov stredných škôl a gymnázií s názvom „SPolu Vpred “. Autorkou 

programu je Mgr. Monika Rusinová, ktorá využila možnosť odprezentovať spomínaný program 

pred koordinátormi prevencie. Po prezentácií a zaradení programu do ponuky sa v danom 

školskom roku realizoval v 3 triedach. Cieľ splnený. 

Cieľ 7: Zrealizovanie stretnutia výchovných poradcov ZŠ a SŠ Bratislavského kraja za účelom 

poskytnutia informácií o možnostiach štúdia na stredných školách. (zodpovedný Mgr. Martin 

Mikulič) 

Mgr. Martin Mikulič zrealizoval v rámci metodického vedenia výchovných poradcov 

spoločné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ celého Bratislavského kraja. Myšlienkou 

stretnutia bola prezentácia stredných škôl pred výchovnými poradcami ZŠ za účelom lepšej 
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orientácie sa v možnosti ďalšieho štúdia po ukončení základnej školy. Výchovní poradcovia 

hodnotili stretnutie pozitívne a privítali by takéto aktivity aj v budúcnosti. Pracovníci oddelenia 

boli Mgr. Mikuličovi nápomocní pri organizácií podujatia. Cieľ splnený. 

Cieľ 8: Rozvíjať spoluprácu s ostatnými oddeleniami CPPPaP  

Pracovníci oddelenia naďalej spolupracovali s Oddelením špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri realizácií psychodiagnostických vyšetrení u žiakov s podozrením na ŠVVP. 

oddeleniami zrealizovali na 10 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 posilnenie oddelenia,  

 častejšia 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 zabezpečovať 

potreby školských zariadení, 

 absencia metodického vedenia a 

supervízie,  

 

PRÍLEŽITOSTI 

 v posilnení oddelenia o odborných 

zamestnancov, 

 v záujme o služby, 

 v ponuke nových služieb, 

RIZIKÁ 

 nedostatok štandartizovaných dg. metód 

na trhu pre jednotlivé vekové kategórie 

detí so ŠVVP, 

 zvýšený záujem o služby oddelennia, 

 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,  

 kreativita pri tvorbe materiálov,  

 prezentácia oddelenia,  

 komunikačné zručnosti zamestnancov,  

 ochota spolupracovať medzi oddeleniami  

SLABÉ STRÁNKY 

 rezervy v time managmente realizácie 

stanovených úloh  

 rezervy v plnení stanovených cieľov 

oddelenia  

 rezervy v administratívnej stránke 

z dôvodu nárastu činnosti  

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 odborný a osobnostný rast odborných 

zamestnancov,  

 ochota vzdelávať sa aj napriek tomu, že 

programy nie sú akreditované, 

 podpora a ochota zo strany vedenia, 

 dobre nastavená spolupráca so školskými 

zariadeniami, 

 riadenie pracovného času 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, 

 ponuka akreditovaného vzdelávania, 

 syndróm vyhorenia, zdravotné problémy, 

 finančné ohodnotenie - lepšia pracovná 

ponuka, 

 nejasnosť koncepcie CPPPaP z pohľadu 

reforiem. 
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SWOT ANALÝZA RIADIACICH ZAMESTNANCOV 

SILNÉ STRÁNKY 

 personálna stabilizácia, 

 pracovné podmienky, renovácie  

 iniciatíva, aktívnosť, flexibilita 

pracovníkov; 

 prezentácia zariadenia; 

 zriadenie klubovne, 

 pozitívna odozva klientov na 

zaznamenané zmeny a poskytnuté služby;  

SLABÉ STRÁNKY 

 väčšina zamestnancov spĺňala len 

základný kariérový stupeň,  

 pracovná preťaženosť – riziko vyhorenia 

 zhoršujúci (alarmujúci) stav fasády, 

 nevyregulovaný vykurovací systém, 

 staré rozvody v budove, 

 zlý stav sociálnych zariadení, 

 poškodená krytina na balkónoch, 

 horšie 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, 

 zlučovanie CPPPaP s CŠPPP, 

 birokratizácia, 

 netransparentný spôsob vykazovanie 

činnosti, 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 26.10.2018     Mgr. Monika Klapková 

                   riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


