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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení.  

2. Výstupy z elektronickej evidencie klientov, činností a podujatí.  

3. Plán práce jednotlivých oddelení CPPPaP Fedákova 3, Bratislava, na školský rok 

2021/2022.  

4. Správy o činnosti a vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení CPPPaP. 

Pracovné 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 2020/2021 

 

  
I.  Vyhláška MŠ SR č. 435/2020 - § 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: 0940 994 888 (prijímacia kancelária) 

Internetová adresa: www.psychologickeporadentstvo.sk, e-mail: poradenstvoba4mail.com 

Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy Bratislava, Tomášikova 46, PSČ: 832 05 

  

 

 

Vedúci zamestnanci CPPPaP v školskom roku 2021/2022 

 

 Tabuľka č.1: Vedúci zamestnanci 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Monika Klapková Riaditeľka, štatutár 

PhDr. Viera Ritomská Zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Monika Lazarová Vedúca oddelenia psychologického poradenstva 

PaedDr. Silvia Klečáková Vedúca oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva  

Mgr. Peter Chomják Vedúci oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologickeporadentstvo.sk/
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2021/2022                            

(§ 2 ods. 1 písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu. 

   

 V školskom roku 2021/2022 poskytli odborní zamestnanci celkovo 8 654 odborných 

činností 2269 klientom individuálne alebo skupinovo. Oproti predchádzajúcemu školskému 

roku je nárast o viac ako 1500 činností. Z toho diagnostických aktivít poskytnutých 

psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, logopedičkou a liečebným pedagógom bolo 3021. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím evidujeme nárast v oblasti poradenských činností 

z 2711 na 3151, terapeutických 536. V počte 257 aktivít boli s klientmi Centra realizované 

rehabilitačné  činnosti zahŕňajúce reedukácie a psychagogické techniky (viac ako 200% nárast 

s predchádzajúcim rokom). Anamnestických a katamnestických rozhovorov sme uskutočnili 

1689.  

 V individuálnej starostlivosti evidujeme za školský rok celkovo 2269 klientov (viď 

Výkaz, tabuľka VI. Klienti podľa dochádzky). Z toho 753 detí bolo pred začiatkom školskej 

dochádzky.  1226 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku na ZŠ. 273 klientov bolo po 

ukončení školskej dochádzky. Zo sociálne znevýhodneného prostredia evidujeme 11 

klientov. 17 študentom bola poskytnutá odborná starostlivosť. 

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

sme poskytovali komplexnú odbornú starostlivosť.  

  

 Odborno-metodická činnosť zamestnancov CPPPaP sa v zariadení realizovala  

individuálnymi činnosťami t. j. nepriame činnosti s klientmi, ktoré zahŕňali celkovo 4704 

aktivít s 3656 účastníkmi.  Skupinové činnosti (pobytové akcie, prednášky...) boli realizované 

917 aktivitami s 2495 účastníkmi. 

Činnosti pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov, odborných zamestnancov 

zahŕňali:  

 tvorbu metodických materiálov a odborných podkladov, 7 aktivít 

 odborné konzultácie, osvetová činnosť  v rozsahu 380 aktivít so 369 účastníkmi,  

 prednášky, besedy, kurzy a semináre pre pedagógov, výchovných poradcov, 

koordinátorov prevencie...sme zastrešili 21 aktivitami pre 175 účastníkov. 

Odborné metodické činnosti predstavovali:  

 osvetovú činnosť sme realizovali v 4 stretnutiach s 11 účastníkmi, 

 písomné a hodnotiace správy sme vypracovali 352-krát,  

 odborné konzultácie pre iných odborníkov sme poskytli 29-krát, 36 účastníkom, 

 tvorba metodických materiálov predstavuje 55 aktivít s 16 účastníkmi, 

 supervízna činnosť, metodické vedenie a usmerňovanie sa realizovalo 402 aktivitami s 

40 účastníkmi, 

 Odborné konzíliá zasadli 324-krát 78 účastníkmi  

   

 Preventívne činností / aktivity  predstavovali:  

Skupinové činnosti celkovo 797krát, v tom :  

 Výcvikové skupiny kde sme realizovali 367 aktivít s 1349 účastníkmi. 

 Prednášky, besedy, kurzy a semináre predstavovali  422 aktivít s 8111 účastníkmi, 

 Pobytové akcie a zážitkové aktivity boli vykonané 8x s 27 účastníkmi 

Služby pedagógom sme poskytli celkovo 966krát, v tom sme obsiahli:  

 metodické konzultácie, poradenstvo, správy  960x pre 319 účastníkov   

 prednášky, besedy, kurzy a semináre – sme poskytli pedagógom v 6 činnostiach pre 

41 účastníkov. 
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Preventívne činnosti –aktivity boli naším zariadením poskytované v 629 aktivitách pre 

62 účastníkov.   

 

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 

 

 

Primárne dôvody príchodu klienta do CPPPaP: 

 Tabuľka č. 3:  

Dôvody príchodu podľa štatistického programu EVUPP 
 

 

 

Tabuľka č.4: Vyšetrení klienti podľa školského zariadenia 

Klienti podľa druhu 

školského zariadenia 

Vyšetrení klienti  2020/21-2021/22 

spolu z toho ženy jednorazovo opakovane 

Materské školy 641/739 245/297 470/542 171/197 

Špeciálne MŠ 2 1 2 0 

Základné školy 854/1167 381/513 417/616 437/551 

ZŠ pre zdrav. znevýhodnení 0/15 0/7 0/9 0/9 

Gymnáziá 52/137 38/91 24/71 28/66 

SOŠ a špec. SOŠ a OU 125/164 87/118 81/94 44/129 

Rodiny, nezaradené 36/33 22/21 22/13 14/20 

 

 

 

 

 

Školský rok 2020/21 2021/22 

Školská spôsobilosť 397 522 

Problémy v učení 370 475 

Kariérové poradenstvo 296 495 

Osobnostné a psychické problémy 242 263 

Problémy v správaní 69 113 

Nadanie/talent 77 53 

Rodinné a iné dôvody 7 14 

Poruchy vo vývine reči 26 11 

Sociálno-patologické javy 0 2 

Osobnostný rozvoj 14 25 

Rizikový vývin 27 21 

Zdravotné znevýhodnenie 192 274 

Integrácia cudzincov v SR - 1 

Kontrolný súčet počtu klientov 1717 2269 
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g) Údaje o    fyzickom   počte  zamestnancov a  plnení    kvalifikačného   predpokladu   

zamestnancov školského zariadenia ku dňu 31.08.2022 (§ 2 ods. 1 pís. g) 

 

 

Tabuľka č. 5: Zamestnanci a úväzky 

 

Oddelenie psychologického  poradenstva Úväzky  

PhDr. Viera Ritomská, psychologička, zástupkyňa riaditeľky 100%  

Mgr. Monika Lazarová, psychologička vedúca oddelenia 100%  

Mgr. Eva Klinovská, psychologička 100%  

PhDr. Eva Nakhlé, psychologička 100%  

Mgr. Andrea Jastrabíková, psychologička 50%  

Mgr. Zuzana Siléšová, psychologička 70%  

Mgr. Božena Hambálková, psychologička 68%  

PhDr. Veronika Hubaľová, psychologička 100%  

Mgr. Jana Záchejová, psychologička 50% Do 12/2020 

Mgr. Barbara Virágová, psychologička 100% Od 1/2021 

Špeciálno-pedagogické oddelenie Úväzky  

Mgr. Monika Klapková 100% 
špec. pg., 

riaditeľka 

PaedDr. Silvia Klečáková, špec. pedagogička, vedúca oddelenia 100%  

Mgr. Marcela Benkovičová, špeciálna pedagogička 100%  

Mgr. Monika Bartošová, špeciálna pedagogička 100%  

Mgr. Petronela Majherová, špeciálna pedagogička  
80% 

Zastup. na MD, 

zároveň MD 

Mgr. Vladimíra Varganová, špeciálna pedagogička 100% Zastup. na MD 

Mgr. Marianna Baranová, logopedička 60%  MD 

Mgr. Dominika Bošnáková, logopedička 60%  

Mgr. Zuzana Blišáková, špeciálna pedagogička 100% MD 

Mgr. Ivana Lövenberg 60% MD 

Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu Úväzky  

Mgr. Peter Chomják, psychológ, vedúci oddelenia 100%  

Mgr. Martin Mikulič, liečebný pedagóg 100%  

Mgr. Ivana Vašková 100% Zastup. na MD 

Mgr. Anežka Maliňáková 100% MD 

Mgr. Lucia Ďurišková  100%  

Mgr. Darina Mikuličová 100%  

Ekonomicko-prevádzkové odd. Úväzky  

Ing. Jana Mikulášová – personalistka, mzdárka 70%  

Ing. Mária Wechterová – účtovníčka 60%  

Zuzana Kochová – rozpočtárka, majetkárka  100%  

Martina Morávková - administratívny pracovník 100%  

Zdena Haramiová – upratovačka 50%  

  

 Všetci odborní zamestnanci CPPPaP spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so 

Zákonom č. 138/2019 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 2021/2022 a ich zaradení do kariérového stupňa poskytuje tabuľka č. 6. 
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Zaradenie odborných zamestnancov (OZ) do kariérových stupňov k 31.08.2022  

Prehľad OZ do kariérových 

stupňov 

Celkový počet OZ  

(nepočítame OZ na MD) 

 

z toho 

Začínaj. 

zamest. 

Samostat OZ OZ s I. 

atest. 

OZ s II. atest. 

Psychológ 14  0 9 5 0 

Špeciálny pedagóg 5* 0 3 2 0 

Liečebný pedagóg 1 0 1 0 0 

Logopéd 1 (0,6 úväzku) 0 1 0 0 

Spolu 21 0 12 6 0 

*Poznámka: Započítaná špeciálna pedagogička je aj riaditeľkou zariadenia.  

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní  zamestnancov školského zariadenia ( § 2 ods.1 písm. h) 

Odborní zamestnanci zariadenia sa v školskom roku 2021/2022 vzdelávali 

krátkodobými aj dlhodobými formami. Absolvovali viaceré workshopy, semináre, ale 

aj výcviky, v prevažnej miere akreditované odbornými organizáciami a inštitúciami na 

Slovensku. Aktivity absolvovali prevažne na vlastné náklady, časť z nich bola realizovaná 

VÚDPaP-om.  

 

Účasť na vzdelávacích aktivitách v šk. roku 2021/2022: 

 Mgr. Zuzana Sílešová, Mgr. Božena Hambálková, PhDr. Veronika Hubaľová  sa zúčastnili 

vzdelávania v kariérnom poradenstve, ktoré bolo realizované v priebehu celého školského 

roka prezenčne alebo online formou.  

 Mgr. Monika Lazarová – strednodobý výcvik „Rodinná terapia a individuálna terapia 

zameraná na vzťahovú väzbu“ – Inštitút rodinnej terapie v Martine. Absolvovanie online 

workshopu „Hovienko je darček – vyprázdňovanie u detí a problémy s tým spojené“- 

Mgr.Art. Linda van Dalen, 

 Mgr. Barbara Virágová – dlhodobý výcvik v Slovenskom inštitúte psychodynamickej 

psychoterapie (marec, máj 2022), 

 Mgr. Zuzana Sílešová – supervízne stretnutia v geštalt terapii. Inovačné vzdelávanie 

v kariérnom poradenstve (Vúdpap- október 2021) a mentoringové stretnutia v kariérnom 

poradenstve (január, február, apríl 2022),  

 PhDr. Viera Ritomská - 6.9.2021 -  „Očami detí s FASD“ – Seminár k Medzinárodnému dňa 

povedomia o FASD (vo FAS centre v Bratislave),  

 Mgr. Božena Hambálková-Polčičová – „Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou“; 

„Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve“ (Vúdpap) 

 PhDr. Veronika Hubaľová- Vzdelávanie v kariérnom poradenstve - VÚDPAP (ako hosť, iba 

teoretické základy bez skúšky o absolvovaní); vzdelávanie cez ACentrum OZ – “Aspergerov 

syndróm” (11/2021-3/2022). 

 Supervízny výcvik – VÚDPaP, Mgr. Klapková 

 Seminár - Očami detí s FASD - OZ Fascinujúce deti, Návrat Bratislava – zúčastnila sa 

Mgr. Varganová. 

 Interný seminár -Kariérne poradenstvo viedla PhDr. Hubaľová 

 Interný seminár ukážková hodina - Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie realizovala 

Mgr. Benkovičová 

 Výcvik - Práca s rodinou a vzťahová väzba, Coachingplus, o.z.Bratislava – zúčastnila sa 

Mgr. Bartošová 

 Kurz - Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie Štandard - zúčastnila sa Mgr. Klapková 

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

 Aktivita Počet aktivít 

Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu pedagógov, výchovných 

poradcov, riaditeľov škôl: 

 Metodických stretnutiach (MS)  školských psychológov  

 Metodické stretnutie kariérových poradcov ZŠ a SŠ  

 MS výchovných poradcov 

 MS školských špeciálnych pedagógov 

 MS koordinátorov prevencie 

 Newslettre oddelenia prevencie 

 

 

 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

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, metodických stretnutí... 

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

 

Komplexná psychologická diagnostika a poradenstvo 

Oddelenie psychologického poradenstva v CPPPaP Fedákova 3 zameriavalo svoju 

pozornosť na poskytovanie komplexnej psychologickej starostlivosti klientom obvodu 

Bratislava IV so zameraním sa na diagnostickú, poradenskú a terapeutickú prácu 

a starostlivosť o deti materských, základných a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú v 

pôsobnosti poradne. Vo všeobecnosti bola poradenská a diagnostická činnosť zameraná 

primárne na oblasť osobnostného, vzdelávacieho vývinu a na potreby klientov v súvislosti 

s voľbou ďalšieho študijného alebo profesijného smerovania. Tak ako v predošlom období, aj 

v školskom roku 2021/2022 sme zaznamenali výrazný záujem o spoluprácu a naše služby od 

klientov z iných obvodov Bratislavy a blízkych miest, najmä Malackého a Seneckého okresu, 

s ktorými boli zrealizované stretnutia a poskytnuté naše služby.  

Začiatok školského roka a následná organizácia práce boli mierne ovplyvnené 

pandemickou situáciou, na ktorú sa oddelenie snažilo reagovať aktívne a flexibilne. Niektoré 

aktivity napr. konzultácie voľby stredných alebo vysokých škôl boli realizované online 

formou pomocou rôznych dostupných platforiem. Snažili sme sa vytvoriť priestor na prácu 

s klientami a zabezpečiť tak ich podporu v náročnom období, ktoré bolo dlhodobo spojené so 

zníženou socializáciu, uzatváraním sa, strachom a neistotami. Na základe skúseností 

z predošlého školského roka, kedy boli pandemické opatrenia ešte výraznejšie a dlhodobejšie 

sme považovali za dôležité byť čo najviac v osobnom kontakte s klientami, práve z dôvodu 

zvyšujúcich sa úzkostných a depresívnych nálad detí a mladých ľudí, silnejúcej tendencie 
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k sebapoškodzovaniu vyplývajúcich aj z predošlej dlhotrvajúcej izolácie. Diagnostické 

a poradenské stretnutia boli realizované v priestoroch CPPPaP za upravených podmienok 

vyplývajúcich z bezpečnostných opatrení, ktoré boli nariadené. Väčšinu školského roka 

poskytovalo oddelenie svoje služby klientom v bežnom režime bez obmedzení.  

Diagnostické služby psychologičky poskytovali primárne žiakom a žiačkam 

materských, základných a stredných škôl. Prebiehali na úrovni psychológ – klient. 

Starostlivosť bola poskytovaná tiež zákonným zástupcom, odborným a pedagogickým 

zamestnancom škôl v podobe konzultácií na spoločných stretnutiach, ktoré boli realizované 

osobne, telefonicky alebo online formou.  

V školskom roku 2021/2022 pracovalo na Oddelení psychologického poradenstva 10 

psychologičiek, z toho 6 na 100% úväzok a  4 na skrátený úväzok. Počas roka rozviazali 

pracovný pomer na vlastnú žiadosť dve psychologičky.  

Celkovo pracovali odborné zamestnankyne oddelenia s 1579 klientami, s ktorými 

zrealizovali 1687 psychologických diagnostík z toho bolo 1468 jednorázových 

individuálnych aktivít a 115 opakujúcich sa individuálnych činností. Skupinových 

psychologických diagnostík bolo zrealizovaných 101. Psychologické poradenstvo bolo 

zrealizované v počte 1259 aktivít (individuálnych jednorázových 552; individuálnych 

opakujúcich sa 658; skupinových jednorázových 36 a 13 skupinových opakujúcich sa aktivít).  

Jednotlivé psychologičky oddelenia poskytli klientom individuálnu psychoterapiu 

v počte 86 (7 jednorázových a 79 opakujúcich sa činností s klientom).  

V rámci odborno-metodickej činnosti sa uskutočnilo celkovo 1415 individuálnych 

diagnostických, poradenských a terapeutických konzultácií s rodičom, zákonným 

zástupcom, dieťaťom/žiakom; 580 skupinových konzultácií; zrealizovalo sa 118 stretnutí 

v rámci konzultácií s pedagógmi, výchovnými poradcami, koordinátormi, odbornými 

zamestnancami škôl a 15 stretnutí pre odborníkov z iných rezortov a inštitúcií.  

Oddelenie psychologického poradenstva má už niekoľko rokov zaužívanú internú 

rajonizáciu materských, základných a stredných škôl. Každá psychologička má pridelený 

určitý počet MŠ, ZŠ a SŠ v obvode Bratislava IV, ktorým primárne za centrum poskytuje 

odbornú psychologickú starostlivosť. Odborná zamestnankyňa vytvára priestor na kontakt so 

školou, pravidelné stretnutia a pozorovania v priestoroch školy a materskej školy, podporuje 

prepojenie medzi našim zariadením a odbornými a pedagogickými zamestnancami škôl, aby 

sa v prípade záujmu mohli obrátiť na centrum so svojimi potrebami. Zo skúseností 

usudzujeme, že takéto vytváranie vzťahov a kontaktov medzi centrom a školami vytvára 

lepšiu atmosféru na spoluprácu, podporuje porozumenie ťažkostiam jednotlivých klientov, 

žiakov a otvorenejšie prijímanie odporúčaní z poradenských a diagnostických spoluprác.  

Okrem diagnostických a poradenských stretnutí majú psychologičky možnosť využívať 

terénne dni, počas ktorých realizujú konzultačnú činnosť v školách, pozorovania detí a iné 

pracovné návštevy spojené s klientami, žiakmi (zväčša realizované v materských školách a na 

1. stupni základnej školy). Terénne pracovné návštevy sú zamerané na konzultácie 

s pedagógmi, aktuálne tiež s odbornými zamestnancami škôl alebo podpornými tímami, 

ktorými väčšina škôl v našej pôsobnosti disponuje. Mnoho konzultácií prebieha práve na 

úrovni psychológ - podporný tím na škole, ktorý následne nastavuje spoluprácu a odporúčania 

v súvislosti s dieťaťom, jeho výchovno-vzdelávacím procesom a často aj sprostredkuje 

informácie konkrétnemu pedagógovi. Aktivity realizované v školách sa uskutočňujú na 

základe dohody a súhlasu s rodičom /zákonným zástupcom. Následne sú konzultované 

odporúčania, ktoré vyplynuli z daného pozorovania, komunikované sú s oboma 

zainteresovanými stranami.   

V súvislosti s epidemiologickou situáciou, ktorá v danom roku naďalej pretrvávala, aj 

keď v súvislosti s opatreniami v menšej miere, práca a nastavovanie procesov oddelenia bolo 

ovplyvňované rôznorodosťou informácií, určitou nejasnosťou v opatreniach na základe čoho 

sme aktivity a činnosti vopred plánovali v rôznych alternatívach, aby sme boli pripravení 

flexibilne zareagovať na aktuálne podmienky. Zrušené stretnutia klientov sme sa snažili 
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nahradiť konzultáciami v online priestore. Pri odporúčaniach na minimalizovanie kontaktu 

sme reagovali čiastočným presunutím práce na rôzne komunikačné platformy. Toho roku sme 

ich využívali najmä v súvislosti s konzultovaním výsledkov kariérneho poradenstva a voľby 

štúdia. Za dôležité sme považovali aj na základe ohlasov, potrieb a požiadaviek klientov, 

čo najviac aktívne udržiavať osobné stretnutia. Postupne uvoľňovaním opatrení a nastavení 

podmienok v školskom prostredí sme prirodzene pokračovali v práci s klientami bez 

výrazných obmedzení. Dôležité bolo udržať chod oddelenia, aby sme boli tu a teraz pre 

klientov s akútnymi aj menej akútnymi ťažkosťami a pomáhali im v ich spracovávaní 

a porozumení toho, čo sa im deje.  

V období február – marec 2021 naše centrum realizovalo v spolupráci s materskými 

školami orientačné vyšetrenie školskej zrelosti (depistáž). Po vzájomnej dohode s MŠ naše 

oddelenie intenzívne spolupracovalo s Oddelením špeciálno-pedagogického poradenstva, 

ktoré spolu zrealizovali depistáže vo všetkých materských školách. Materské školy na základe 

stanovených odporúčaní vyselektovali rizikové (potencionálne nezrelé) deti v predškolských 

ročníkoch, ktoré následne absolvovali v priestoroch MŠ depistážne vyšetrenie. Cieľom tejto 

aktivity je zachytiť predškolákov s potrebou cielenej stimulácie pred zaškolením a deti 

s rizikom nedosiahnutia školskej spôsobilosti  pred zaškolením. Všetkým zákonným 

zástupcom boli výsledky poskytnuté formou krátkej písomnej informácie - spätnej väzby 

z vyšetrenia. Krátke konzultácie s rodičmi prebiehali osobne alebo telefonicky. Súčasťou 

depistáže boli aj konzultácie s učiteľkami MŠ. 

Na základe výsledkov orientačného vyšetrenia v MŠ odborné zamestnankyne 

odporúčali deti s rizikovým vývinom na podrobnejšie testovanie školskej spôsobilosti, ktoré 

sa následne realizovalo v CPPPaP BA IV v období marec – máj 2022. Podrobné testovanie 

školskej zrelosti prebiehalo v priestoroch poradne v malých, maximálne päťčlenných 

skupinách detí s jedným odborným zamestnancom. Rodičom predškolákov s čiastkovými 

prejavmi nezrelosti boli poskytnuté odporúčania k stimulácii detí pred zaškolením. Časť detí 

bola odporúčaná na stimulačný program „Čarovné čiarky“ realizovaný pracovníčkami 

oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva priamo v CPPPaP.  

Podľa údajov ŠŠV sa testovania školskej spôsobilosti v CPPPaP zúčastnilo 335 

klientov. V priebehu daného obdobia prebiehali na oddelení okrem testovania školskej 

zrelosti tiež diagnostiky detí v spojitosti s výnimočným prijatím dieťaťa do povinného 

predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku; diagnostiky zamerané na 

zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka pred dovŕšením šiesteho roku a vyšetrenia zamerané na 

odporúčanie detí do prípravných ročníkov.  

Služby kariérového poradenstva boli poskytnuté celkovo 488 žiakom, čo je vyšší 

počet ako v predchádzajúcom školskom roku. V minulosti sme kvôli pandemickým opatreniam 

museli upraviť podmienky na prihlásenie sa na takýto typ vyšetrenia. Na základe skúseností 

z diagnostických vyšetrení a následných konzultácií  sme vyhodnotili, že tieto podmienky sú 

prijateľné aj pre aktuálny školský rok. Pri práci so žiakmi dlhodobo pozorujeme zníženú 

motiváciu a aktivitu v téme voľby strednej školy. Častokrát sa na vyšetrenia prihlasujú žiaci 

rozhodnutí ísť na konkrétny typ školy, o stretnutie majú často záujem z dôvodu, aby neboli 

zúčastnení vyučovania a pod. Na základe toho sa naše oddelenie v spolupráci s výchovnými 

a kariérnymi poradcami a školskými psychológmi rozhodlo pristúpiť k zmene a na 

diagnostické vyšetrenie boli na základe komunikácie so žiakmi odporučení tí, ktorí boli neistí 

vo svojich preferenciách pri rozhodovaní o školách a následne im bolo zrealizované kariérne 

poradenstvo, ktoré obsahovalo diagnostické vyšetrenie testovými metódami a  poradenské 

online stretnutie zamerané na interpretáciu výsledkov, ktorého sa žiaci zúčastnili s rodičmi. 

Niektoré psychologičky oddelenia v období jún 2021 zrealizovali zber dát v ôsmych ročníkoch 

základných škôl, pričom konzultačná činnosť so žiakmi a rodičmi bude realizovaná 

v nasledujúcom školskom roku.  

Starostlivosť o žiakov s problémami vo vzdelávacom vývine a žiakov s rôznymi 

druhmi ŠVVP sa realizovala v súčinnosti so špeciálnymi pedagogičkami a 
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logopedičkou Oddelenia špeciálno-pedagogického poradenstva. Využívala sa forma 

vzájomných konzultácií a konzílií (zdieľanie, porovnávanie a sumarizovanie výsledkov a ich 

interpretácií, zvažovanie hypotéz, plánovanie ďalšieho postupu, odporúčaní), čo predstavuje 

osvedčenú medziodborovú spoluprácu, smerujúcu k efektívnejšiemu diagnosticko-

poradenskému procesu. V rámci spolupráce sú následne realizované spoločné stretnutia - 

psychologicko-špeciálno-pedagogické konzultácie s rodičmi a zákonnými zástupcami, ktorých 

cieľom je informovať rodiča s aktuálnymi výsledkami a odporúčaniami vyplývajúcich zo 

zistení. Za zmysluplné vnímame prepájanie a spoločné komunikovanie s rodičom, ktorý na 

jednom mieste dostane podrobné informácie zo spolupráce s dieťaťom. Našou snahou je podať 

rodičovi ucelený pohľad na jeho dieťa.  

Realizovali sa pozorovania žiakov v školách a konzultácie s pedagógmi a odbornými 

zamestnancami škôl. Bolo vystavených 504 (diagnostických) správ zo psychologického 

vyšetrenia. Väčšina sa týkala riešenia problémov vzdelávania a výchovy žiakov. Okrem 

komplexných správ boli vydávané písomné výstupy z depistážnych vyšetrení, školskej 

spôsobilosti a písomné  súhlasné odporúčania k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, 

súhlasné vyjadrenia k zaškoleniu detí do 1. ročníka ZŠ pred dovŕšením šiesteho roku; 

odporúčania na zaradenie do prípravného ročníka a súhlasné stanoviská so zaradením dieťaťa, 

ktoré nedosiahlo päť rokov veku do 31.8.2022 na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania. Psychologičky vydali spolu 168 písomných a hodnotiacich správ zameraných na 

vyššie spomenutú činnosť.  

 

Problémy osobnostného vývinu boli riešené individuálnou diagnosticko-poradenskou 

prácou. Pozorujeme, že každý rok pribúdajú klienti vyžadujúci dlhodobú, pokračujúcu prácu 

so samotným klientom alebo jeho rodičmi, poradenstvo rozšírené o využívanie 

psychoterapeutických techník a postupov.  

Odbornosť psychologičiek bola zvyšovaná účasťou na seminároch, prednáškach, výcvikoch 

i iných odborných podujatiach, samoštúdiom.  

Riešená problematika 

Okruh riešenej problematiky bol 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, rovesnícke vzťahy, súrodenecké vzťahy), 

• výchovné problémy a ťažkosti v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, 

 negativizmus), 

• negatívne dôsledky rozvodu a inej krízy rodičov, 

• psychosomatické ťažkosti, 

• problémy adolescentov súvisiace s dospievaním, 

• psychologická diagnostika a poradenstvo žiakom ZŠ pri výbere strednej školy, 

 žiakom SŠ pri rozhodovaní o ďalšom študijnom zameraní a profesijnej orientácii, 

• adaptácia na strednú školu,  

• zvládanie záťaže a stresu.  

Už po prvom roku pandémie sme zaznamenali zvýšené požiadavky klientov na 

poradenské služby. Pretrvávajúca situácia, izolácia žiakov a minimalizovanie kontaktov so 

svojimi rovesníkmi spôsobilo, že sme naďalej zaznamenávali pribúdanie klientov so 
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závažnejšími problémami psychického vývinu, s klinickou symptomatológiou, úzkostnými 

problémami, ťažkosťami v osobnostnej adaptácii, zvládaní nárokov prostredia, problémami 

vyplývajúcimi zo zložitej situácie rodín, oproti minulosti častejšie zachytávame deti s prejavmi 

nepozornosti a hyperaktivity, pribúdajú  prejavy z okruhu PAS a narušenia komunikačnej 

schopnosti. Vyhľadávajú nás čoraz viac klienti pociťujúci samotu, žiaci so zvyšujúcimi sa 

úzkosťami, s pravidelnými panickými atakmi, depresívnymi stavmi a náladami, žiaci s 

rizikovým správaním prejavujúcim sa tendenciami k sebapoškodzovaniu a poruchám príjmu 

potravy.  

Diagnostické metódy sa využívali s ohľadom na cieľ diagnostiky, potreby 

klientov,  dohodnutý kontrakt. Realizovala sa diagnostika zameraná najmä na poznávacie 

schopnosti vrátane úrovne a štruktúry intelektových schopností, pozornosť, vnímanie, 

grafomotorické zručnosti, osobnosť (osobnostné črty, prejavy správania, sociálne vzťahy), 

profesijné záujmy, emocionalitu. 

Poradenstvo  sa poskytovalo vo vzťahu k vyššie uvedenému okruhu riešených 

problémov, šlo o individuálnu prácu s klientom, poradenskú prácu s rodičmi alebo spoločné 

konzultácie s klientom a rodičmi, ako aj skupinové poradenské aktivity. Využívali sa techniky 

spätnej väzby, klarifikácie, interpretácie, reflexie, validizácie, podpory, sebaexplorácie, 

otvorených otázok, poradenskej edukácie a iné.  

Terapeuticky sa využívali najmä 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 (podieľanie sa na metodickom vedení školských psychológov Mgr. 

Monika Lazarová), metodické vedenie kariérových poradcov ZŠ a SŠ – Mgr. Veronika 

Hubaľová, Mgr. Božena Hambálková-Polčicová), 

 informačná a osvetová činnosť (napr. poskytovanie informačných zdrojov rodičom a žiakom 

k výberu strednej alebo vysokej školy a ku kariérnej orientácii, osvetové články pre verejnosť 

umiestnené na webovú stránku centra), 

 prednášky s besedou, 

 pozorovanie žiakov v školskom prostredí (získanie informácií pre diagnosticko-poradenský 

proces). 

Skupinová klientela oddelenia psychologického poradenstva 

Výcvikové skupiny 

Boli zrealizované 4 výcvikové skupiny pre adolescentov s názvom „Rastová skupina“, 

so zameraním na osobnostný rozvoj a zvládanie ťažkostí súvisiacich s dospievaním, podporu 

interpersonálnych kompetencií. Do skupín bolo zaradených 5 účastníkov. Vedená bola PhDr. 

Evou Nakhlé a PhDr. Vierou Ritomskou. Na stretnutiach sa aktívne zúčastňovala Mgr. Barbara 

Virágová.  
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PhDr. Veronika Hubaľová, Mgr. Božena Hambálková a Mgr. Zuzana Sílešová 

zrealizovali v priebehu školského roka skupiny so žiakmi gymnázia zamerané na kariérne 

poradenstvo, sebaspoznávanie v súvislosti s rozhodovaním sa o ďalšom štúdiu.  

Mgr. Monika Lazarová v pravidelnej spolupráci s Oddelením prevencie participovala 

na výcvikových skupinách na tému Body Image, ktoré boli realizované s Mgr. Petrom 

Chomjákom na Gymnáziu L. Sáru. 

Prednášky, besedy 

V rámci oddelenia bolo zrealizovaných niekoľko prednášok (besied) na rôzne témy:  

 Mgr. Eva Klinovská zrealizovala na SŠ besedu s názvom „Kam ďalej po strednej škole“.  

 PhDr. Viera Ritomská pripravila 2 prednášky s besedou pre rodičov predškolákov na tému 

školskej spôsobilosti, jedna sa uskutočnila formou on line (MŠ Ožvoldíkova), druhá 

prezenčne (Mš Fedákova). 3 skupinové informačné aktivity v rámci poskytovania služieb 

profesijnej orientácie (2 pre žiakov ZŠ , 1 pre žiakov SŠ).V spolupráci s Mgr. Martinom 

Mikuličom bol realizovaný seminár na tému „Komunikačné zručnosti“, pre učiteľky MŠ (8 

účastníkov), 3/2022.  
 

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 návštev. V zmenách 

vyplývajúcich zo situácie, psychologičky flexibilne reagovali na situáciu a svoju prácu 

prispôsobovali podmienkam. So školami a škôlkami komunikovali osobne alebo telefonicky.  

Individuálna diagnostika a poradenstvo sa vykonávali prednostne v CPPPaP. 

Kombináciou skupinovej formy s individuálnou sa robili depistážne vyšetrenia školskej 

spôsobilosti v MŠ, testovanie školskej spôsobilosti v CPPPaP. Skupinová diagnostika 

kariérneho poradenstva a voľby štúdia bola opätovne presunutá do priestorov škôl. 

Konzultácie s odbornými a pedagogickými zamestnancami boli uskutočňované podľa 

potrieb v priestoroch škôl, materských škôl a CPPPaP. Realizovali sme konzultácie s 

odborníkmi z rezortu zdravotníctva, práce a sociálnych vecí, iných Centier. V priebehu roka 

sme poskytli metodické vedenie v adaptačnom vzdelávaní odborným zamestnancom škôl  

a  zamestnancom CPPPaP– Mgr. Eva Klinovská, Mgr. Monika Lazarová, PhDr. Viera 

Ritomská, PhDr. Eva Nakhlé.  

 

Metodická činnosť  

Oddelenie psychologického poradenstva zastrešuje metodické vedenie kariérnych 

poradcov a školských psychológov v obvode Bratislava IV. Každoročne sa realizujú metodické 

stretnutia, ktorých cieľom je získavať nové informácie v rôznych aktuálnych témach, 

prehlbovať získané, rozvíjať zručnosti a nadobúdať nové možnosti a zručnosti potrebné pre 

prácu s deťmi v školách, podporovať vzájomnú spoluprácu medzi odbornými zamestnancami 

škôl a sieťovanie odborníkov, ktoré môže pomôcť pri riešení rôznych situácií a ťažkostí 

v školách.  

 Mgr. Monika Lazarová, metodička školských psychológov- v školskom roku 2021/2022 

zrealizovala 3 metodické stretnutia na aktuálne témy. Prvé stretnutie na tému „Stretnutie 

podporných tímov- potreby, aktuálne témy, supervízia“. Druhé stretnutie 11.3.2022 -  

„Aktuálna situácia na Ukrajine. Jej dosah na prežívanie a duševné zdravie detí, prípadne 

učiteľov“. Tretie stretnutie 10.5.2022 – „Cochemský projekt – vplyv rozvodu na dieťa“, Mgr. 

Barbara Virágová.  
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 PhDr. Veronika Hubaľová a Mgr. Božena Hambálková zrealizovali v dňoch 5.11.2021, 

18.1.2022, 14.6.2022 metodické stretnutia pre kariérnych poradcov. Témami stretnutí boli – 

oboznámenie sa s víziou kariérového poradenstva; zosnímanie potrieb poradcov na daný 

školský rok; mapovanie aktuálnych zdrojov a výziev v kariérnom poradenstve; hľadanie 

efektívnych spôsobov riešenia; sieťovanie poradcov. Zo skúseností sa javí ako užitočné 

vytvorenie priestoru na zdieľanie aktuálnych tém, s ktorými sa kariéroví poradcovia v praxi 

stretávajú a vzájomné zdieľanie potrieb a postrehov. 

 

Pracovné stretnutia sekcie psychodiagnostiky 

Pracovné stretnutia sekcie psychodiagnostiky pod metodickým vedením CPPPaP BA 

III sa uskutočnili 3. Jedno stretnutie bolo realizované online formou, dve prezenčne. Jedno zo 

stretnutí prebehlo v priestoroch CPPPaP BA IV na základe vzájomnej dohody. Stretnutí sa 

pravidelne zúčastňovali PhDr. Viera Ritomská a Mgr. Monika Lazarová.  

Z obsahu stretnutí: 

1) Dňa 13.10.2022 sa prejednala téma diagnostiky intelektového nadania, hosťom bol PhDr. 

V. Dočkal, CSc. 

2) 02.02.2022:  stretnutie sekcie sa uskutočnilo online formou, súčasťou bolo oboznámenie 

účastníkov s aktuálnymi zmenami v legislatíve – v školskom zákone, ktoré prezentoval Mgr. 

V. Križo z CPPPaP BA III. Následne stretnutie pokračovalo vzájomnou výmenou informácií 

k obsahu a organizačnému zabezpečeniu orientačných vyšetrení školskej spôsobilosti. 

3) 04.05.2022: Mgr. S. Rosinová a jej kolegyne z CPPPaP Senec v priestoroch CPPPaP BA IV. 

oboznámili účastníkov s dvoma novšími testami – s ich využitím a administráciou, 

konkrétne išlo o test Tomal II – Test pamäte a učenia a test IDS-P, inteligenčná a vývinová 

škála pre deti od 3 do 5 rokov. 

 Všetky stretnutia boli využité aj na výmenu informácií a skúseností podľa aktuálnych 

potrieb účastníkov. 

  

ODDELENIE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 
 

V našej starostlivosti vedieme deti a žiakov navštevujúcich materské, základné , stredné 

odborné školy a gymnáziá vo štvrtom bratislavskom obvode. Na základe žiadosti zákonných 

zástupcov prijímame klientov aj z iných obvodov. Zamestnanci majú školské zriadenia 

rozdelené. 

V oddelení realizujeme komplexnú špeciálnopedagogickú a logopedickú diagnostickú 

starostlivosť pre deti a žiakov s rizikovým vývinom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

Zákonný zástupcovia sa na nás obracajú so žiadosťou o odhalenie príčin ťažkostí detí 

a žiakov, z čoho vyplýva predmet práce zamestnancov oddelenia, t. j. odhaľovanie podstaty a 

zákonitostí výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami z pohľadu etiológie, 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. 

Našim cieľom je byť nápomocný pri vytváraní vhodných podmienok a opatrení 

k primeranému rozvoju dieťaťa vzhľadom na jeho potreby a špecifiká. Na základe 

špeciálnopedagogickej diagnostiky navrhujeme stratégie a metódy vhodné pre konkrétne dieťa, 

plánujeme a realizujeme terapeutickú, stimulačnú a reedukačnú starostlivosť. 
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Podporujeme úzku spoluprácu rodiny a školy, pričom dieťa (žiak) má svoj podiel pri 

príprave individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Rozvíjame spoluprácu so 

školskými zariadeniami, podľa potreby zabezpečujeme pre učiteľov individuálne konzultácie a 

tematické semináre.  

Komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť prebiehala prostredníctvom 

špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky. Výsledky diagnostického procesu sme 

spracovali do odborných správ. Poskytovali sme aj ďalšiu odbornú starostlivosť formou  

terapie, reedukácie, nácviku techník učenia a pod. V poradenskom procese prebiehali priame, 

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. 

 

 Špeciálne pedagogičky a logopedičky oddelenia pracovali celkovo s 1053 klientami.   

 V prípade 806 žiakov bolo realizovaných 1097 diagnostických stretnutí najmä 

z dôvodu problémov v učení. 

 Logopedické depistáže  a diagnostiku absolvovalo 98 detí a žiakov. Individuálna 

logopedická terapia bola poskytovaná 112 deťom a žiakom pričom sa jednalo 25 

jednorazových aktivít a 407 opakovaných. Poskytnutých bolo 185 poradenských stretnutí. 

 Všetky zamestnankyne oddelenia absolvovali 331 konziliárnych stretnutí. Pre 750  

rodičov sme poskytli konzultácie v 1161 stretnutiach. Celkovo bolo v oddelení 

vypracovaných 707 správ z diagnostických vyšetrení. Odborno-osvetová činnosť bola 

poskytovaná pedagógom, výchovným poradcom,  celkovo v oddelení 238 aktivít. 

 Reedukácie porúch učenia boli poskytnuté  žiakom formou opakujúcich stretnutí, 

ktorých bolo 253 a z toho iba 3 boli jednorazovo. Klientom sme sa venovali aj poradensky, 

celkovo v 668 aktivitách.  

  

 Špeciálne pedagogičky depistážou preverovali u 219 detí školskú spôsobilosť a v ZŠ 

na Malokarpatskom nám. a na ZŠ Karloveská 61 sme depistážou sledovali úroveň školských 

spôsobilostí a výkonov školou navrhnutých žiakov II. ročníkov. Následne sme naše sledovanie 

konzultovali s triednymi učiteľkami. V odborných správach z depistáží sme pre rodičov 

a učiteľov sme navrhli ďalšie postupy smerované k optimalizácii vývinu sledovaných detí. 

 

Pre deti predškolského veku s nerovnomerným vývinom sme v materských školách 

realizovali stimulačné programy zamerané na individuálne potreby detí (október - marec). 

V stimulačných programoch sa zameriavame na rozvoj grafomotoriky, prediktorov čítania, 

reči, používame vybrané časti z Metódy dobrého štartu.  

 

V apríli a máji  sme realizovali v dvoch skupinách stimulačný program ČAROVNÉ 

ČIARKY pre deti predškolského veku. Deti vybrané na základe depistáže potrebovali podporiť 

rozvoj pracovných návykov, grafomotorických a jazykových zručností a pod.  

 

Na základe žiadosti rodičov a návrhov škôl sme zabezpečovali: 

A) komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: 

 zdravotne oslabeným, 

 so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 

 s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

 s poruchami správania, 

 so všeobecným intelektovým nadaním, 

 s narušeným emocionálnym a sociálnym vývinom. 
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Riešená bola problematika a tieto oblasti: 

 nerovnomerný vývin detí a žiakov,  

 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 zdravotným oslabením, 

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, 

 výchovné problémy, 

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

 potreby a ťažkosti nadaných detí. 
 

B) Logopedická činnosť bola zameraná na: 
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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: 

 Metódu dobrého štartu používame u detí predškolského veku a prvého ročníka ZŠ na 

stimulovanie grafomotorických zručností. Je súčasťou stimulačného programu v MŠ. 

 Metóda zachytávania a terapie deficitov dielčích funkcii Dr. Sindelar. 

 Pre žiakov ZŠ realizujeme dignostiku čiastkových funkcií, vytvárame terapeutický plán 

a vedieme a koordinujeme terapeutický proces. 

 Program ROPRATEM aplikujeme u detí od 9 rokov na optimalizáciu pracovného 

tempa, porozumenie prečítaného, schopnosti organizovať činnosť, logické 

myslenie (schopnosť vyvodiť algoritmus riešenie, sústredenie a pozornosť, zrakové 

rozlišovanie, zrakovú pamäť, intermodalitu, serialitu, plošné vnímanie, grafomotoriku, 

sebekontrolu. 

 MALÝ ROPRATEM je indikovaný pre deti od štyroch rokov (predškolákom, žiakom 

prvého a druhého ročníka). 

 Inštrumentálne obohacovanie podľa R. Feuersteina - Standard (pre žiakov od 9 rokov). 

Metódou stimulujeme kognitívne funkcie, rozvíja školský, osobnostný a sociálny rast. 

 Kognitívnu stimuláciu pamäti a pozornosti realizujeme prostredníctvom intervenčného 

programu PAMIS (od 10 rokov).  

 Organizácia práce: 

 Odborná činnosť pracovníkov oddelenia sa realizovala prevažne v CPPPaP, podľa 

možností 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.  
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 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 v čase priaznivej epidemiologickej situácii realizovali 

pozorovania žiakov počas vyučovacieho procesu, priamo v triedach škôl. Podľa možností 

prebiehali konzultácie s pedagogickými, odbornými zamestnancami, príp. riaditeľmi škôl.  

   
Metodické stretnutia školských špeciálnych pedagógov organizovala Mgr. 

Benkovičová v troch stretnutiach zameraných na témy: 

1. Supervízia pre školské podporné tímy realizovala Mgr. Klapková a Mgr. Mikulič.  

2. Ochutnávku Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania pripravila Mgr.  

Benkovičová.  

3. Stretnutie na stimuláciu pamäťových funkcií - Fitnes mozgu uskutočnila Ing. Valovičová 

 Pracovné stretnutie sekcie špeciálnopedagogického poradenstva sa konalo online na 

tému Legislatívne zmeny od 1.1. 2022. Viedol ho PaedDr. Križo z CPPPaP BA III.  

 

       Propagačná a informačná činnosť bola zabezpečená priamymi aktivitami 

v školských zariadeniach v mieste nášho pôsobiska,  propagovaním oddelenia na stránke 

zariadenia, letákmi o činnosti oddelenia, letákmi prezentujúcimi stimulačné programy. 

Vytvorili sme nový informačný materiál určený pre rodičov detí v predškolskom veku 

s názvom Cvičenia pre predškolákov – Rozvoj špecifických funkcií pred osvojením písania, 

čítania a počítania. Materiál obsahuje konkrétne návody a aktivity. Prezentovaný je letákom a   

na webovej stránke centra. 

 

 Kontrolná činnosť v oddelení bola zabezpečovaná: 

 systematická kontrola vedenie odbornej dokumentácie a jej evidovania, 

 overovanie správnej aplikácie a vyhodnocovania testových batérií, 

 kontrolovanie a konzultovanie diagnostických a prognostických výstupov, 

 kontrolovanie vypracovania správ (ich kvalitu), výber odporúčaní a metodických 

materiálov, či korešpondujú s výsledkami diagnostiky, 

 kontrola interpretácie diagnostických výsledkov pre zákonných zástupcov, 

 kontrola formou hospitácii zameraných na aplikáciu diagnostických metód, najmä 

u odborných zamestnancoch v adaptačnom vzdelávaní, 

 evidovanie pracovnej činnosti v podobe mesačných výkazov zamestnancov, 

 kontrolovanie dodržiavanie etického a profesijného kódexu. 

 

 

 

ODDELENIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA A PREVENCIE 
 

          Odborní zamestnanci Oddelenia sociálneho poradenstva a prevencie v školskom roku 

2021/2022 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 (47), žiaci základných (137) 

a stredných odborných škôl (22), študenti gymnázií (28) a aj vysokých škôl (4). Medzi klientmi 

oddelenia sa vyskytli klienti z lokalít mimo okresu Bratislava 4 prichádzajúci na žiadosť 

zákonných zástupcov, školy, alebo na vlastnú žiadosť. 
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Individuálna starostlivosť bola poskytovaná klientom, u ktorých sa objavovali zväčša 

výchovné ťažkosti, problémy v správaní a v sociálnych vzťahoch, či už vo vzťahu rodič - dieťa 

alebo dieťa - rovesník. Častým dôvodom boli emočné problémy (zvládanie stresových situácií, 

zvládanie hnevu, úzkostné problémy) a negatívny postoj k návšteve školy a učeniu. V tomto 

školskom roku sme, tak ako roky minulé, 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, na 

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 so špeciálnymi 

pedagógmi a neskôr aj rodičmi žiakov.  

 

Individuálna starostlivosť bola poskytnutá celkovo 249 klientom CPPPaP. S rodičmi 

bolo uskutočnených 627 poradenských rozhovorov zameraných prevažne na skvalitnenie 

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

Aj v tomto školskom roku sledujeme rastúci trend plnoletých klientov a tiež klientov pred 

dovŕšením veku 18 rokov, kde na poradenské stretnutia prichádzajú sami a rodič konzultuje 

priebeh s odborným pracovníkom po uplynutí niekoľkých stretnutí. Z individuálnej 

starostlivosti bolo v školskom roku 2021/2022 vypracovaných v rámci oddelenia celkovo 68 

odborných správ, z toho 60 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. V niektorých 

prípadoch boli prítomní aj v škole a škôlke, kde mohli počas vyučovacieho procesu pozorovať 

klienta a konzultovať tieto zistenia s učiteľom a rodičom. Zákonný zástupca alebo učiteľ mohol 

s pracovníkmi prekonzultovať klienta aj prostredníctvom komunikačných technológii.  

 

Oproti predchádzajúcemu školskému roku evidujeme viditeľný nárast individuálnej 

klientely, najmä vplyvom uvoľnenia pandemických opatrení. V aktuálnom školskom roku bola 

minimálne obmedzená prevádzka CPPPaP. Pravidlám, ktoré sa týkali hlavne zhromaždenia 

počtu klientov na jednom mieste sa vedeli zamestnanci flexibilne prispôsobiť a individuálne 

stretnutia naplánovať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu pandemických opatrení a zároveň, 

aby bol pracovný čas maximálne využitý. Na výsledky v šk. roku 2021/2022 vplýva samotný 

narastajúci dopyt po službách CPPPaP. Evidujeme mierne nižší počet realizovaných 

diagnostických vyšetrení v dopoludňajšom čase hlavne z dôvodu opätovnej realizácie 

skupinových aktivít pracovníkmi oddelenia.   
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Graf Individuálna činnosť  

 

 

Skupinová starostlivosť sa v školskom roku 2021/2022 realizovala na školách 

v bratislavskom štvrtom okrese. 2 skupiny sa realizovali v CDR Bernolákovo a zúčastnilo sa 

ich súčtom 17 detí. Skupinové stretnutia sa v tomto prípade zameriavali na témy šikana, 

partnerské vzťahy a prevenciu sexuálneho obťažovania. 3 skupiny o počte 11 detí boli 

realizované v CDR Pezinok, kde sa tematicky zameriavali na sebahodnotenie, sebaúctu, vzťah 

k vlastnému telu a prevenciu porúch príjmu potravy.  

 

Na školách sa realizovali skupinové aktivity na podnet školy, v dvoch prípadoch 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 zvýšenému množstvu 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. Ochota flexibilne 

reagovať bola koordinátormi prevencie hodnotená v spätných väzbách ako vysoko pozitívna.  

 

Pedagógom sme poskytovali individuálne konzultácie zväčša po každej skupinovej 

(preventívnej a intervenčnej) práci so žiakmi a miestami v súvislosti s individuálnou 

starostlivosťou o klientov. Väčšina zrealizovaných konzultácií bola nielen s triednymi 

učiteľmi, ale aj s koordinátormi prevencie, výchovnými poradcami prípadne sociálnou 

pedagogičkou. 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 482 odborných konzultácií. Pre 

potreby škôl bolo vypracovaných 5 správ zo skupinových stretnutí. 
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Z jednorazových aktivít mali školy najväčší záujem o zistenie atmosféry v triede. 

Z tém univerzálnej (primárnej) prevencie sa so žiakmi najčastejšie diskutovalo na tému Šikana. 

Nárast evidujeme v téme Bezpečnosti na internete a Duševné zdravie a zvládanie stresových 

situácií. Na 2 školách sa pre deviatakov realizovalo stretnutie na tému Efektívne učenie. 

V tomto školskom roku bol znížený záujem o tému látkových závislostí.  

 

Celkovo bolo zrealizovaných 217 besied pre žiakov základných a stredných škôl.  

 

V školskom roku 2021/2022 boli realizované aj výcvikové skupiny v rámci primárnej 

i sekundárnej prevencie. Celkovo sa uskutočnilo 42 výcvikových skupín, kde každá výcviková 

skupina pozostávala minimálne z troch stretnutí. Z ponúkaných preventívnych programov bolo 

realizovaných 25 programov v prostredí škôl. 1 program sa realizoval online formou  

v popoludňajších hodinách. Nárast počtu realizovaných preventívnych programov súvisí 

s výrazným nárastom potrieb školských zariadení po odznení pandemickej situácie. Nárastu 

prispela tiež možnosť znova realizovať klubové stretnutia v CPPPaP.  

 

Tematicky bol zo strany škôl najväčší záujem o preventívny program Teambuilding. 

Zväčša sa tento program realizuje v mesiacoch september – október. Pre zvýšený dopyt bol 

tento školský rok realizovaný aj v mesiacoch január. Za motiváciou môže byť komunikácia 

smerom ku koordinátorom prevencie ohľadom dôležitosti spoznania sa v kolektíve ako 

prevencie pred ostatnými sociálno-patologickými javmi. Tento benefit bol opakovane 

prezentovaný na záverečných metodických stretnutiach. Často žiadaný, bol program Vzťahy 

v triede, ktorý plynule nadviazal na jednorazový program Atmosféra v triede.  V šiestich 

dievčenských skupinách a jednej zmiešanej sa zrealizoval program Body Image 

podporujúceho zdravé vnímanie vlastného tela. Záujem bol aj o program 

Porcospiny/Ježkovia, ktorý je zameraný na prevenciu voči sexuálnemu zneužívaniu. 

Absolvovali ho 3 kolektívy. 9 žiakov sa zúčastnilo piatich stretnutí na tému Komunikačné 

zručnosti a 2 kolektívy študentov absolvovali kompletný program Med (Mediálna výchova) 

a Efektívne učenie. Posledný menovaný program bol tlmočený do posunkového jazyka. 

Oproti pandemickým školským rokom badáme viditeľný nárast skupinových aktivít. 

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sme sledovali postupný návrat k množstvu 

realizovaných aktivít z predpandemických období. Pozitívne hodnotíme postupný nárast 

realizácie strednodobých programov. Školy v školskom roku 2021/2022 častejšie formulovali 

požiadavku dlhodobej a kontinuálnej práce s triedou aj na úrok straty vyučovacích hodín. 

Dôvodom bola potreba venovať sa v zvýšenej miere prežívaniu žiakov a zamerať sa na 

pozitívnu podporu vzťahov medzi nimi.  Zvýšený záujem o služby oddelenia sa odzrkadlil aj 

v počte tzv. odrieknutých, nezrealizovaných skupinových stretnutí. Okrem trojtýždenného 

výpadku spojeného so zhoršenou situáciou COVID-19 v mesiaci december 2021 neboli počas 

šk. roka pre nepredvídané udalosti zrealizované iba štyri skupiny. Pri absencii triedy vedela 

škola pružne reagovať na výpadok v daný deň a hneď ju nahradila inou skupinou. S nárastom 

požiadaviek sa znížila pružnosť reagovať na aktuálne požiadavky škôl. Niektoré triedy museli 

pre veľký záujem čakať na realizáciu aj 3 mesiace. Skrátenie čakacích dôb by mohlo do 

budúcna vyriešiť navýšenie počtu zamestnancov na oddelení. Pri urgentných požiadavkách 

škôl, ktoré sa týkali napr. riešenia konfliktných situácii sa vedeli pracovníci oddelenia flexibilne 

prispôsobiť a realizovať skupinu v čo najskoršom čase. Ak to aj nebolo možné so školským 

zariadením bol odkonzultovaný a intenzívne koordinovaný postup riešenia vzniknutej situácie. 

Táto možnosť konzultácii bola ocenená viacerými koordinátormi prevencie. 

Pracovníci oddelenia prevencie sa snažili udržiavať kontakt so školami napríklad 

vydaním 2 newslettrov venovaným aktuálnym témam prevencie.  
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Graf Skupinová činnosť 

 

V tomto školskom roku sa opätovne po pandemickej prestávke rozbehla klubová 

starostlivosť pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ. Rovesnícke skupiny boli realizované vo 

vopred dohodnutých časoch. Po ukončení klubu boli rodičia, ktorí mali záujem, oboznámení 

s dianím na skupine. Celoročne sa klubových stretnutí zúčastnilo 37 detí (18 prvý stupeň, 19 

druhý stupeň). 

 

Pre rodičov oddelenie realizovalo osvedčenú Podpornú rodičovskú skupinu, ktorá sa 

v dvoch cykloch realizovala v online priestore a v jedenkrát v priestoroch CPPPaP. 15 

skupinových stretnutí absolvovalo celkovo 18 rodičov. Tréning lektorsky viedli Mgr. Martin 

Mikulič a Mgr. Ivanou Vaškovou.  

 Mgr. Martin Mikulič v školskom roku 2021/2022 realizoval individuálne supervízie 

stretnutia pre školských psychológov o počte 11 stretnutí.  

 

Koordinátorom prevencie boli poskytované pravidelné stretnutia (4) s odbornými 

prednáškami a workshopmi.  V rámci metodického vedenia koordinátorov sa v tomto školskom 

roku kládol dôraz na témy duševného zdravia a zvládania záťažových situácii. Mgr. Mária 

Gajarská predstavila preventívny program „Chuť žiť“ zameraný na prevenciu porúch príjmu 

potravy. Koordinátorov prevencie zaujala možnosť zrealizovať preventívny program 

v prostredí škôl samotnými učiteľmi, ktorých programom sprevádza precízne vydaná príručka.     

 

besedy výcvikové skupiny konzultácie s uč./koo. intervízie
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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. Posledné stretnutie v júni 2022 bolo zamerané na výmenu skúsenosti pri 

práci so žiakmi rôznych vekových kategórii a overené postupy pri komunikácii so školami.  

 

V školskom roku 2021/2022 absolvovali na Oddelení prevencie odbornú prax traja 

študenti psychológie. Študenti sa aktívne zúčastnili skupinových aktivít a boli tiež oboznámení 

s činnosťou oddelenia. Skupinové stretnutia si mohli zažili študentky špeciálnej pedagogiky v 

rámci stáže v CPPPaP. 

 

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

ukazovatele: 

 plnenie plánu činnosti na školský rok 2021/2022, 

 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 intervízií 

a účasťou na skupine v roli spolurealizátora 

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) 

 

 Zamestnanci CPPPaP neboli zapojení do projektov. 
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l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1 

písm. l)    

 

 V školskom roku 2021/2022 boli CPPPaP zriaďovateľom poskytnuté kapitálové 

finančné prostriedky, ktoré sme investovali do nákupu multifunkčnej tlačiarne a testovacích 

batérií celkovo v hodnote 19 631,48 eur. 

 Bežné výdavky predstavovali: 

 Najväčšiu položku v našom rozpočte predstavujú platby za energie v hodnote                 

13 460,- -€ a úhrady za stravné poukážky pre zamestnancov počas roka v celkovom objeme 

15 472,- -€. 

 Mimoriadne finančné prostriedky boli zriaďovateľom poskytnuté CPPPaP na nákup 

testovacích batérií v hodnote 5902,- eur. 

 Do zariadenia a vybavenia poradne sme investovali 13 480,- eur, zakúpili sme ďalšiu 

tlačiareň, PC techniku s príslušenstvom, vymenili starý nábytok v jednej z kancelárií, 

v priestore malého skladu vytvorili kuchynku pre oddelenie prevencie, vymenili podlahovú 

krytinu (koberce) v spoločných priestoroch oddelenia prevencie a v 3 kanceláriách odborných 

zamestnancov.   

 Na spotrebný materiál - kancelárske a hygienické potreby zariadenia bolo 

spotrebovaných 5640 ,-€. 

 Za služby /OLO, poistenie, internet, revízie, deratizácie, BOZP, účtovné programy...) 

sme vyúčtovali 2480,-€. 

 Telekomunikačné a poštové náklady máme vyššie vzhľadom na funkčnosť 

analógovej ústredne. Náklady predstavovali 2483,-€. 

   

 Rezervy financovania: 

 Prostriedky pridelené štátom sú poddimenzované na viacerých úrovniach napriek 

snahe zriaďovateľa aspoň čiastočne pokryť potreby CPPPaP.  

 Nedostatky vo financovaní zasahujú priamo aj nepriamo do chodu Centra.        

 V zariadení by sme  potrebovali investovať do profesionálnej webovej stránky a jej 

spravovania z dlhodobého hľadiska.  Dôležitou prioritou je pre nás informatizácia nášho 

zariadenia vyplývajúca z potrieb súčasnosti. Pripojenie zamestnancov k internetu je dlhodobo 

riešené formou routerov a switchov. Najväčšou nevýhodou tohto sieťovania je hlavne 

znefunkčnenie internetu u všetkých zamestnancov ak je problém v jednom z rozbočovačov. Na 

dnešnú dobu je trasovanie sieťových káblov vedené iba provizórne a ich uloženie je 

nevyhovujúce z dôvodu častého prerušenia spojenia. Zväčša sú vedené popod prahy, koberce a 

miesta kde dochádza k pohybu osôb. Niektorí zamestnanci majú k dispozícií pripojenie 

prostredníctvom wifi, to ale nie je v dosahu všetkých počítačov a niektoré PC nie sú na takéto 

spojenie uspôsobené.  

 PC vybavenie zamestnancov CPPPaP postupne starne. Viacerí majú k dispozícií 

stolové PC, iba niektoré vyhovujú hardwerovým požiadavkám najnovších operačných 

systémov Windows 10 (jeden z nich je darovaný). Notebooky majú nedostatočný výkon na 

bežnú prácu a trpezlivosť vyžaduje aj práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Viacero 

zamestnancov pracuje na svojich vlastných počítačoch.   

 Vzhľadom na organizačné zmeny v oddeleniach vystala potreba opraviť miestnosť pre 

odborného zamestnanca (vedúcu oddelenia psychológov), ktorá pôvodne (v časoch fungovania 

MŠ) slúžila na iné účely. V pracovni je treba vybúranie sprchovacieho kúta, zaslepenie toalety, 

obitie kachličiek zo stien (t. č. sú popraskané, čiastočne vypadané). Zatiaľ sa podarilo len 

položenie novej podlahovej krytiny.    

 Priestory oddelenia prevencie by potrebovali revitalizáciu a opravu toaliet. V 

spoločných priestoroch sme vymenili koberec, vytvorili kuchynský kútiku na ohrev jedla.  
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 Z hľadiska nastávajúcej transformácie poradenských zariadení vnímame slabú 

pripravenosť z pohľadu technického vybavenia, vybavenia priestorov pre nových 

zamestnancov nábytkom. 

 Absentuje finančná podpora na sebarozvoj zamestnancov v oblasti 

špecializovaných diagnostických, terapeutických a reedukačných techník, čím ťažko budeme 

v budúcnosti konkurovať súkromným zariadeniam. 

 

 Mzdy a personalistika: 

 

 Počet tabuľkových miest odborných a nepedagogických zamestnancov je vzhľadom na 

náročnosť a výkon práce poddimenzovaný aj napriek tomu, že nám bol v uplynulom školskom 

roku zvýšený koeficient zamestnancov z 21,5 na 22, čo nepokrýva naše potreby aj vzhľadom na 

potenciálne narastajúci počet klientov. V našich lokalitách pribúdajú MŠ (súkromné aj štátne), 

ZŠ školy z dôvodov nedostatočnej kapacity nadstavujú budovy, kde sa počíta s ďalším nárastom 

nových žiakov. Vznikajú nové MŠ a súkromné školské zariadenia, ktoré žiadajú Centrum o 

spoluprácu. 

  

 V CPPPaP vnímame dlhodobo a v závažnej miere nedostatok financií súvisiacich 

s možnosťou osobného ohodnotenia odborných a nepedagogických zamestnancov 

(ohodnotenie sa približuje k minimálnej mzde) ako motivačnej a odmeňovacej súčasti 

hodnotenia kvality, rozsahu a miery zodpovednosti za vykonanú prácu. S uvedeným súvisí 

nízka miera záujmu uchádzačov o zamestnanie v organizácii. Súčasťou povolania je 

celoživotné vzdelávanie. Výkon špecializačných činností vyžaduje časovo a finančne náročné 

vzdelávania hradené zamestnancami z vlastných zdrojov, následný odborný dohľad v podobe 

supervízií, ktorých účelom je predchádzať poškodzovaniu klientov. Tzv. tabuľkové platy 

nepokrývajú životné náklady odborných aj nepedagogických zamestnancov, potreby ich 

ďalšieho vzdelávania, preto sa čoraz častejšie stretávame s tým, že vysoko kvalifikovaný 

a osobnostne dobre disponovaní členovia tímu odchádzajú do iných sektorov.  

 V prípade nepedagogických zamestnancov je pre nás nepostačujúci polovičný úväzok 

upratovačky, rozsah prác nepokrýva potreby zariadenia, preto odborní zamestnanci sú 

odkázaní na dobrovoľnícke činnosti v podobe upratovania svojich kancelárskych priestorov 

a neraz aj tých spoločných. Personalistka a mzdárka v jednej osobe čelí častým legislatívnym 

zmenám, potrebám vykazovania a zvyšujúcim sa administratívnym nárokom. Jej úväzok sme ku 

koncu roka mierne navýšili z 0,6 na 0,7, avšak rozsah prác a odmena za kvalifikovanú prácu je 

neadekvátna. Tak ako minulý rok, aj teraz v správe konštatujeme, že odmeňovanie podporného 

personálu, ktorý zabezpečuje personalistiku, mzdy, účtovníctvo, obstarávanie, majetok, 

archivovanie....až po upratovanie je na hranici únosnosti, keďže náklady na život v hlavnom 

meste sú vysoké a platové podmienky, ktoré im ponúkame sú aj pre nás ako zamestnávateľov 

zahanbujúce.  

 

 Nedostatok odborných zamestnancov (prevažne žien) na trhu práce, nízka konkurencie 

schopnosť našich zariadení v odmeňovaní a vysoké nároky na výkon činnosti nás stavia do 

pozície oudsiderov, kedy je veľmi ťažké získať kvalifikovaných zamestnancov s praxou. Sme 

odkázaní na prijímanie absolventov VŠ. Ich zaškoľovanie kladie ďalšie nároky na stabilné 

pracovné sily. Za posledný rok sa nám nepodarilo obsadiť pozíciu logopéda a s nastávajúcou 

transformáciou poradenského systému vidíme ďalšie riziká v nedostatku špecificky 

kvalifikovaných odborných zamestnancoch z radov psychológov, špeciálnych, sociálnych a 

liečebných pedagógov. Opakovane upozorňujeme na to, že paušalizovanie vedie k odlivu 

vysokokvalitných a pre prácu nadšených odborníkov. 

 Je nevyhnutné finančne odlíšiť náročnosť a zodpovednosť práce odborníkov v systéme, 

s ohľadom na prácu s náročnými životnými témami, diagnostický proces, formovanie záverov, 

prognóz a poskytovanie poradenstva, terapie. Odborníci berú na seba zodpovednosť za 
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metodické vedenie pedagogických a odborných zamestnancov v školách s dosahom na 

výchovno-vzdelávací proces. 

 Veríme, že so zvyšovaním nárokov na nich zo strany štátu sa budú priamo úmerne 

zaoberať úrady aj ich udržateľnosťou a motiváciou zotrvať v systéme školských zariadení.   

 

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 2021. 

 

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2021 

Ekonomická kategória Suma 

610 – mzdy 341 040,00 

620 – odvody 124 263,35 

630  - tovary a služby 67 861,73 

640 – bežné transfery 1 457,62 

713002 Kapitálové 1720,00 

Čerpanie spolu: 536342,70 

 

 

Príjmy k 31.12.2021 

Druh príjmu Suma 

Prenájom bytu pani Haramiovej 862,80 

Dobropisy 1067,87 

Príjmy celkovo 1930,67 

 

Vyhodnotenie nákladov k 31.12.2021 

Druhy nákladov Suma 

Teplo a elektrická energia 11743,82 

Vodné stočné 990,65 

 

Mimorozpočtové prostriedky, príjmy sme k 31.12.2021 – sme v CPPPaP nemali. 

 

Poskytnuté finančné prostriedky, ktoré organizácia mala na rok 2021 pokryli všetky 

potrebné prevádzkové náklady k 31.12.2021. Organizácia nemala k 31.12.2021 neuhradené 

faktúry ani pokuty. 

  

           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: V prípade obmedzení priamej práce s klientmi z dôvodu epidemilogickej situácie 

zabezpečiť flexibilné poskytovanie všetkých odborných poradenských a diagnostických 

služieb prezenčne , príp. online formou. Primárne zabezpečovanie služieb prostredníctvom 

osobného kontaktu s klientom.  

V dôsledku pokračujúcej pandemickej situácie a prichádzajúcich opatrení, ktoré boli 

prijímané a obmeňované, sa na základe aktuálneho vývinu situácie oddelenie snažilo vychádzať 
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zo skúseností z predošlého školského roka a jeho snahou bola aktívna prezenčná práca 

s klientom. Vnímali sme zvýšené riziko úzkostných a panických stavov, depresívnych nálad, 

tendencií k sebapoškodzovaniu. Za dôležité sme považovali vytvárať bezpečný priestor pre 

klientov, zameranie sa na ich potreby, vytváranie osobného kontaktu, ktorý vnímame ako 

liečivý a v práci s dieťaťom a mladým človekom ako významný. Cieľom bolo zabezpečiť 

pravidelnosť stretnutí a minimalizovať časový tlak klienta na čakanie na prvý kontakt so 

psychológom. Cieľ považujeme za naplnený.  

Cieľ 2: Príprava a realizácia skupinových pracovných stretnutí (školskí psychológovia, 

kariéroví poradcovia), podpora sieťovania odborných zamestnancov na školách, vytváranie 

priestoru na zdieľanie skúseností a potrieb. Rozvíjanie spolupráce s odbornými 

zamestnancami škôl. 

 V priebehu školského roka bolo zrealizovaných niekoľko metodických stretnutí 

školských psychológov a kariérnych poradcov. Pozornosť bola venovaná aktuálnym témam. 

Cieľom bolo flexibilne reagovať na situáciu vo svete, čo sa podarilo v súvislosti s vojnovou 

situáciou na Ukrajine, kedy sme aktívne zorganizovali metodické stretnutie školských 

psychológov zamerané na prácu s vojnovými utečencami. Metodické stretnutia sú 

organizované aj so zámerom podpory sieťovania jednotlivých odborných zamestnancov. 

V prípade potrieb a otázok psychológovia a kariérni poradcovia majú možnosť obrátiť sa 

s otázkami nielen na naše centrum, ale aj na kolegov v jednotlivých školách. Na základe 

zdieľaných informácií sa nám tento sekundárny cieľ darí plniť. Vnímame výraznú zmenu 

v záujme odborných zamestnancov o metodické stretnutia. Cieľ môžeme považovať za splnený.  

Cieľ 3: Vytvorenie koncepcie kariérneho poradenstva v CPPPaP – inovácia, aktualizácia, 

vytvorenie programu na základe aktuálnych možností a skúseností.  

 Každoročne oddelenie spolupracuje v rámci diagnostiky kariérneho poradenstva so 

školami a poskytuje priestor pre žiakov pred ich životným míľnikom. Pozorujeme meniace sa 

potreby žiakov v týchto obdobiach a našou snahou je flexibilne reagovať na aktuálne záujmy. 

V súvislosti s kariérnym poradenstvom a aktuálnou dobou vnímame ako nedostatočné 

diagnostikovanie žiakov testovými metódami, ale vytvára sa priestor na prácu s klientom, ktorá 

je zameraná na sebapoznávanie, porozumenie svojim potrebám, motivácii, objavovanie silných 

stránok. V súvislosti s uvedeným bola snaha o vytvorenie programu a koncepcie poradenstva 

a následná aplikácia v školskom prostredí. Psychologičky zrealizovali niekoľko skupín žiakov 

stredných škôl. Cieľ považujeme za čiastočne splnený. Priestor vidíme v zosumarizovaní 

koncepcie, skúseností zo skupinových aktivít do metodickej príručky prístupnej každému 

odbornému zamestnancovi poradne pre prípad potreby a ďalšej práce so žiakmi/študentami.  

 

Cieľ 4: Vytvoriť priestor na stretnutie podporných tímov škôl v CPPPaP, ktorého cieľom je 

mapovanie potrieb a zlepšovanie, zefektívňovanie spolupráce s odbornými zamestnancami 

poradne.  

Zrealizovali sme jedno spoločné stretnutie podporných tímov zo škôl v pôsobnosti 

CPPPaP. Považujeme za zmysluplné vytváranie priestoru na takéto aktivity z dôvodu 

zlepšovania ponúkaných služieb smerom k školám. Vytvára to priestor na širšiu starostlivosť 

o dieťa, zabezpečovanie jeho potrieb v jeho prirodzenom prostredí. Cieľ považujeme za 

splnený.  

Cieľ 5: Podporiť výmenu pracovných skúseností v rámci oddelenia, zdieľanie odborných 

informácií, priestor pre skupinové konzíliá a intervízie. 

V tíme vystala potreba psychologičiek stretávať sa na spoločných skupinových 

konzíliách, ktorých cieľom malo byť zdieľanie a riešenie ťažkostí, nejasností spojených 

s jednotlivými klientami. V dôsledku náporu klientov a časového tlaku tieto stretnutia neboli 
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realizované. Psychologičky v priebehu roka absolvovali intervízie k práci s klientami. 

V nasledujúcom školskom roku vidíme priestor na vytvorenie si pravidelného časového 

priestoru na realizáciu skupinových stretnutí, ktoré sú významné z hľadiska ujasnenia si svojich 

myšlienok, postupov pri práci s klientom. Cieľ hodnotíme ako nenaplnený.  

Cieľ 6: Získavanie nových efektívnych zručností pre poradenskú a diagnostickú prácu 

s klientmi. 

V priebehu školského roka navštevovali psychologičky odborné vzdelávania na 

individuálnej úrovni. V CPPPaP nebolo v dôsledku pracovnej vyťaženosti zrealizované 

vzdelávanie zamerané na rozvíjanie poradenských a diagnostických zručností. Cieľ považujeme 

za čiastočne naplnený.  

Cieľ 7: Evidenciu do štatistického programu Evupp začať realizovať už počas školského 

roka, aby sa predišlo nárazovej evidencii po ukončení školského roka a dokončovaniu 

v septembri 2022. 

Psychologičkám sa darilo napĺňať daný cieľ na individuálnej úrovni. Každá odborná 

zamestnankyňa zaznamenávala výkony do štatistického programu v rôznych obdobiach 

školského roka. V letných mesiacoch mala väčšina psychologičiek evidovanie svojich výkonov 

v programe ukončené. Cieľ považujeme za naplnený.   

 

 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 pre pandemickú situáciu nesplnený. 

 Cieľ 6: Podporovať zvyšovanie odbornosti zamestnancov oddelenia v záujme 

skvalitňovania odbornej činnosti. Cieľ 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. 

 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.  Časť cieľov sa podarilo naplniť 
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úplne. Pre veľký záujem o realizáciu skupinových stretnutí a nárast počtu individuálnej 

klientely sa niektoré ciele nepodarilo zrealizovať. 

Cieľ 1: Sledovať odborné trendy v realizácii prevencie sociálno-patologických javov 

Počas školského roka pracovníci oddelenia aktívne pracovali s informáciami, ktoré sa 

týkali hlavne aktuálnych tém prevencie. Získané informácie navzájom zdieľali a medzi kolegov 

prinášali nové aktivity. Aktualizovalo sa niekoľko metodík napr. Mediálna výchova, 

Kyberšikana, Zvládanie záťažových situácii, Partnerské vzťahy, Efektívne učenie. Cieľ splnený   

Cieľ 2: Zapájať sa do projektových výziev a skvalitniť tak skupinovú a individuálnu 

prácu. 

Pracovníci Oddelenia v danom školskom roku aktívne vyhľadávali zverejnené výzvy 

avšak sa do žiadnej nezapojili. Niektoré v minulosti úspešné výzvy neboli v šk. roku 2021/2022 

zverejnené. Cieľ nesplnený  

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. Súkromná stredná škola Veterinárna prejavila záujem realizácie záverečného 

stretnutia programu Duševné zdravie v priestoroch CPPPaP ale kvôli logistickým dôvodom zo 

zámeru upustili. Cieľ splnený 

Cieľ 4: Naplnenie potrieb iných inštitúcií združujúcich deti a rodičov obvodu  

Bratislava 4, ktoré oslovili pracovníkov oddelenia so žiadosťou o spoluprácu. Byť otvorený 

spolupráci inštitúciám mimo obvodu Bratislava 4. 

Pre potreby CDR Bernolákovo (2) a CDR Pezinok (3) bolo zrealizovaných spolu 5 

skupinových stretnutí na preventívne témy: šikana, partnerské vzťahy, prevencia sexuálneho 

obťažovania a podpora zdravého životného štýlu a bod image.  Cieľ splnený  

Cieľ 5: Pri obmedzených možnostiach realizácie skupinových aktivít flexibilne 

vypomôcť pracovníkom iných oddelení zapojením odborných pracovníkov do realizácie 

diagnostickej a poradenskej činnosti  

Pracovníci oddelenia počas obmedzenia v realizácii skupinových aktivít v prostredí škôl 

vypomáhali s diagnostickou a poradenskom činnosťou v rámci iných oddelení. V tomto 

školskom roku bola táto výpomoc realizovaná hlavne v mesiaci december, kedy boli skupinové 

činnosti pre pandémiu obmedzené. Cieľ splnený 

Cieľ 6: Realizovať stretnutia pre učiteľov, rodičov a žiakov aj online cez aplikáciu 

ZOOM. 

Mgr. Mikulič spoločne s Mgr. Vaškovou realizovali podpornú rodičovskú skupinu 

v dvoch cykloch prostredníctvom platformy ZOOM. Celkovo 10 skupinových stretnutí 

absolvovalo 14 rodičov. Okrem kladnej spätnej väzby na obsah stretnutí a lektorské vedenie, 

rodičia vysoko pozitívne hodnotili možnosť stať sa účastníkom bez nutnosti opustiť domáce 

prostredie. Cieľ splnený 
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o) Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 písm. o).  

 

SWAT ANALÝZA PSYCHOLOGICKÉHO ODDELENIA 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 
 kvalita pracovného tímu – odbornosť,  

samostatnosť, plná kvalifikovanosť 

 snaha ďalej sa vzdelávať  

 otvorenosť voči novým skúsenostiam, 

zdieľanie nových vedomostí, materiálov  

 dobré kolegiálne vzťahy a spolupráca 

 spolupráca s kolegami z oddelení centra 

 otvorenosť k spätným väzbám  

 výborná spolupráca so školami 

 samostatné pracovne zamestnancov 

 príjemné a bezpečné prostredie   

 snaha o spoločný cieľ 

 podporné prostredie, vzájomná pomoc 

v prípade preťaženosti, ochorení, 

životných udalostí... 

 podpora vedenia – otvorenosť 

v spolupráci, dôvera v schopnosti 

jednotlivca a oddelenia. Priestor na 

komunikáciu, záujem o názor druhej 

strany, zameranie na riešenie 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 
 neaktuálnosť diagnostických metód 

 chýbajúce zaškolenie v teste SON-R 

  časové oneskorovanie pri vydávaní 

sprá v dôsledku pribúdajúcich klientov 

 timemanagement a organizácia práce 

 slabšia úroveň jazykovej vybavenosti 

pre cudzojazyčných klientov 

  samofinancovanie vzdelávania 

  časová kapacita – dlhšie čakacie doby 

na termín v dôsledku zvyšujúceho 

počtu klientov a potrieb škôl 

a materských škôl, 

 malý priestor na psychohygienu 

a ošetrovanie potrieb zamestnancov,  

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 
 ponuka odborného vzdelávania 

 v komunikácii a k spätnej väzbe 

 v supervízii  

 v realizácii projektov - získania ďalších 

finančných zdrojov 

 efektívna spolupráca so školami 

 aktuálny a zvyšujúci sa záujem o odborné 

služby CPPPaP 

 umožnenie vzdelávania v rámci tzv. 

študijných dní dohodnutých  v kolektívnej 

zmluve 

 

 

RIZIKÁ 

 
 zvyšovanie sa počtu rizikových klientov 

 nárast slovensky nehovoriacich 

klientov,     

 administratívna náročnosť, 

 nárast klientov s klinickými ťažkosťami 

 zvyšujúci sa tlak na výkon,  

 riziko vyhorenia, 

 chýbajúca supervízia  

 chýba štandardizácia viacerých testov, 

napr. K-ABC, reštandardizácia testu 

WISC IIIsk 
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SWOT ANALÝZA ODDELENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 personálne obsadenie oddelenia,  

 vysoké pracovné nasadenie, 

profesionalita, ľudskosť, 

 flexibilita a ústretovosť, 

 priaznivá pracovná klíma, výborná 

spolupráca v rámci oddelenia, 

 práca v teréne so školami, 

 kooperácia s ostatnými oddeleniami 

centra, 

 organizovanie a zapájanie sa do 

prosociálnych aktivít na pracovisku, 

 aktívne vzdelávanie sa. 

SLABÉ STRÁNKY 

 v požadovanom rozsahu a čase  

zabezpečiť potreby školských zariadení 

v (odborná poddimenzovanosť), 

 administratíva súvisiaca s výkonom 

činností,  

 staršia PC technika, 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 vo vzdelávaní zamestnancov, 

 v záujme o služby, 

 v ponuke nových služieb, 

 v materiálnom zabezpečení, 

 v projektových aktivitách 

RIZIKÁ 

 nedostatok štandardizovaných dg. metód 

pre jednotlivé vekové kategórie, 

 veľký záujem o služby, 

 málo príležitostí na vzdelávanie, najmä 

pre logopédov, 

 syndróm vyhorenia, 

 rozšírenie okruhu činností vzhľadom na 

transformáciu, 
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SWOTT ANALÝZA ODDELENIA SOCIÁLNEHO VÝVINU A PREVENCIE 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 profesijné zloženie a mužsko-ženské 

zloženie tímu,  

 ochota prijímať výzvy, kvalifikovanosť a 

flexibilita tímu,  

 kreativita pri tvorbe materiálov, prezentácia 

oddelenia,  
 komunikačné zručnosti zamestnancov, 

ochota spolupracovať 

 aktivita pri zveľaďovaní poradne  

 schopnosť prispôsobiť sa rastúcemu 

počtu klientov 

 schopnosť ponúknuť nové témy 

a adaptovať sa na cieľové skupiny 

 využívanie IKT v práci 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 rezervy v plnení stanovených cieľov 

oddelenia  

 rezervy v administratívnej stránke 

z dôvodu nárastu činnosti a pribúdania 

administratívnych úkonov  

 rezervy v time v managemente realizácie 

stanovených úloh  

 

 

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, 

 ochota a otvorenosť k spätnej väzbe, 

 možnosť riadiť si svoj pracovný čas 

v rámci zavedenia flexibilného 

pracovného času, 

 zlepšenie materiálneho vybavenia 

a priestorov. 

RIZIKÁ 

 menej časového priestoru na inováciu, 

kvôli ostatným činnostiam,  
 slabšia ponuka akreditovaného 

vzdelávania, 
 syndróm vyhorenia,  

 zdravotné problémy, 

 nízke finančné ohodnotenie - lepšia 

pracovná ponuka, 

 nejasná situácia ohľadom dôsledkov 

opatrení COVID-19 – obava zo straty 

zamestnania 
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SWOT ANALÝZA RIADIACICH ZAMESTNANCOV 

SILNÉ STRÁNKY 

 prevažne personálna stabilita, 

 kooperácia zamestnancov,  

 iniciatíva, aktívnosť, flexibilita, 

 pozitívna odozva školských zariadení a 

klientov na poskytované služby, 

 profesionalita, 

 zvládanie záťažových situácií, 

 dodržiavanie etických princípov, 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatok aktuálnych valídnych 

a štandardizovaných dg. nástrojov,  

 väčšina zamestnancov spĺňa základný 

kariérny stupeň,  

 pracovná preťaženosť – riziko vyhorenia 

 financovanie vzdelávacích aktivít 

prevažne zamestnancami, 

 nemožnosť individuálne finančne oceniť 

prácu zamestnancov,  

PRÍLEŽITOSTI 

 v ponuke služieb CPPPAP, 

 vo vzdelávaní zamestnancov, 

 v implementácii štandardov, 

 v spolupráci so školami, 

 v realizácii projektov. 

RIZIKÁ 

 v nastavení transformácie  

 nastavenie systému financovania Centier, 

 paušalizované finančné ocenenie 

zamestnancov, 

 pracovná vyťaženosť, 

 nárast byrokracie, presystematizovanie, 

 nezastabilizovaný spôsob vykazovania 

činností v systéme EVUP 

 v prechode práva a povinností 

v súvislosti s transformáciou 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 27.10.2022     Mgr. Monika Klapková 

                   riaditeľka 


