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A.  Základné identifikačné údaje (§2 ods.1 písm. a) 

 

Názov školského zariadenia:  
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

(ďalej CPPPaP) 
 

Adresa školského zariadenia:  
 

Zuzkin park 10, 040 11 Košice   – riaditeľstvo  

Galaktická 11, 040 12 Košice   – alokované pracovisko 

    

Telefónne čísla:  
 

 055/ 787 16 15 – riaditeľka CPPPaP  

 055/ 787 16 30 – vedúca ekonomického úseku,  055/ 787 16 40 

 055/ 674 36 30 – alokované pracovisko Galaktická 11. 

 

Elektronická adresa:  
  

zuzkinpark@mail.t-com.sk  – pracovisko Zuzkin park 10 

fedagogi@mail.t-com.sk  – riaditeľka  

ppppgalke@stonline.sk  – alokované pracovisko Galaktická 11 

www.cpppapke.ksuke.sk  

 

Údaje o zriaďovateľovi CPPPaP:  
 

 Krajský školský úrad v Košiciach, Zádielska 1, 040 78 Košice. 

 

Mená vedúcich zamestnancov CPPPaP s určením ich funkcie: 
 

 PhDr. Nuberová Emília    – riaditeľka  

 PhDr. Podracká Viera    – zástupkyňa riaditeľky, 

        vedúca oddelenie poradenstva osobnostného vývinu 

 PhDr. Výrostová Anna       – vedúca alokovaného pracoviska Galaktická 11 

 PhDr. Dolobáčová Elena    – vedúca oddelenia poradenstva vzdelávacieho vývinu          

 Mgr. Ružiková Monika      – vedúca oddelenie sociálneho vývinu a prevencie     

 PhDr. Taráseková Marta  – vedúca oddelenia  poradenstva v kariérovom vývine 

 Blažeková Monika   – vedúca ekonomického úseku. 

 

 

 

B.  Údaje o počte detí a žiakov v starostlivosti CPPPaP (§2 ods.1 písm. b) 

 
 Klientela CPPPaP  
 

Od 1.9.2010 do územnej pôsobnosti centra patrilo 122 škôl, z toho:  

 52 materských škôl,  

 42 základných škôl,  

 13 gymnázií, 

 15 stredných odborných škôl. 

Potenciálnu klientelu v školskom roku 2010/11 tvorilo 30 343 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ. 

 

mailto:zuzkinpark@mail.t-com.sk
mailto:fedagogi@mail.t-com.sk
mailto:ppppgalke@stonline.sk
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Tabuľka č. 1:  Potenciálna klientela CPPPaP  
 

Druh školy 
Potencion. 

klientela 

Materské školy 4 679 

Základné školy 16 820 

Gymnáziá 3 398 

Stredné odborné školy  5 446 

Spolu 30 343 

      

Klientmi centra sú predovšetkým deti predškolského veku, žiaci základných škôl 

a stredných škôl v územnej pôsobnosti, prevažne Košice II, III a IV. Poradenské služby sa 

poskytujú aj rodičom, zákonným zástupcom a pedagógom týchto detí a žiakov.  

V školskom roku 2010/11 bola klientela CPPPaP rozložená nasledovne (tabuľky č. 2, 3 a 4): 
 

Tabuľka č. 2:  Klienti, ktorým boli poskytnuté služby, podľa druhu školy a zariadenia 
 

Druh školy a zariadenia Počet klientov 

MŠ a ŠMŠ                                         874 

ZŠ – 1. stupeň 757 

ZŠ – 2. stupeň 1579 

ŠZŠ pre žiakov so zdrav. znevýhodnením  16 

ZŠ – špeciálne triedy a začlenení 36 

Gymnázia 384 

Stredné odborné školy 342 

Špeciálne SOŠ, OU a praktické školy 4 

Ostatné zariadenia 0 

Školsky nezaradené deti 36 

Spolu 4 028 

 

Tabuľka č. 3:  Klienti, ktorým boli poskytnuté služby, podľa iniciátora príchodu  

  do CPPPaP 
 

Iniciátor príchodu do CPPPaP Počet klientov 

Škola 1946 

Rodič, zákonný zástupca 1906 

Klient sám 96 

Depistáž 68 

Výchovné zariadenia 5 

Zdravotníctvo 6 

Kurátor, polícia, súd 0 

Iní 1 

Spolu 4 028 
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  Tabuľka č. 4:  Klientela, ktorej boli poskytnuté služby, podľa dôvodu príchodu 

    do CPPPaP 

                                              

Dôvod príchodu do CPPPaP Počet klientov 

Posúdenie školskej spôsobilosti 728 

Problémy v učení 1008 

Problémy v správaní 216 

Disociálna činnosť 35 

Osobnostné a psychické problémy 80 

Kariérové poradenstvo/proforientácia 1934 

Sociálno-patologické javy 6 

Poruchy vo vývine reči 11 

Rodinné a iné dôvody 10 

Spolu 4 028 

 

  
a) Odborné aktivity realizované s klientmi 

  
 V školskom roku 2010/11 boli klientom CPPPaP poskytnuté nasledovné druhy 

odborných aktivít (tabuľka č. 5). 

  

 Tabuľka č. 5:  Odborné psychologické, pedagogické a sociálne aktivity  

    poskytnuté klientom CPPPaP 
                                              

Druh odbornej aktivity Počet  klientov Počet aktivít 

Diagnostika:  

     Diagnostika psychologická         3889 8356 

     Diagnostika pedagogická/špeciálno-pedagogická 386 1744 

     Diagnostika sociálna   533 550 

Poradenstvo:  

     Poradenstvo psychologické 3186 3626 

     Poradenstvo pedagogické/špeciálno-pedagogické  839 573 

     Poradenstvo sociálne 0 0 

Terapia a reedukácia:  

     Psychoterapia 47 139 

     Reedukácia 75 176 
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 V zmysle Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho 

implementácie do praxe z r. 2007, odborní zamestnanci CPPPaP poskytovali starostlivosť 

deťom a žiakom a poradenstvo ich zákonným zástupcom a pedagógom nasledovne:  
 

 Deti predškolského veku a v spolupráci s materskými školami  
 

 V diagnosticko-poradenskej činnosti riešili:  
 

- adaptačné ťažkosti v MŠ,  

- vývinové nerovnomernosti,  

- výchovné ťažkosti, 

- posudzovanie školskej spôsobilosti, 

- posudzovanie všeobecného intelektového nadania. 
 

 V následnej reedukačnej starostlivosti realizovali: 
 

- skupinovú prácu s predškolákmi s odloženým začiatkom PŠD, 

- skupinovú prácu s predškolákmi s parciálnymi deficitmi v kognitívnej 

a sociálno-emocionálnej oblasti. 
 

 Pre rodičov a pedagógov detí v MŠ: 
 

- individuálne poradenské a konzultačné služby pre rodičov/zákonných 

zástupcov a pedagógov detí v starostlivosti CPPPaP ohľadom výchovy 

a vzdelávania, optimalizácie vývinu, riešenia záťažových situácií, rodinných 

a školských vzťahových problémov, prípravy na vstup do ZŠ, aplikácie 

školskej legislatívy do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole 

a pod., 

- odborné vystúpenia a besedy pre rodičov,  

- odborné vystúpenia a inštruktážne stretnutia pre učiteľky MŠ k zabezpečeniu 

pedagogicko-psychologického posudzovania školskej spôsobilosti a prípravy 

detí na vstup do školy. 

 

  Žiaci základných škôl a v spolupráci so základnými školami  
 

 V diagnosticko-poradenskej činnosti riešili:  
 

- adaptačné a socializačné ťažkosti v ZŠ, ťažkosti v komunikácii a sebaregulácii,  

- pomoc v záťažových a krízových situáciách,  

- problémy v učení, pri učení sa pod svoje možnosti, pri nedostatočnej motivácii 

k učeniu, 

- komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

- starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- identifikáciu žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, 

poradenstvo pri riešení ich osobnostných a sociálnych problémov a pri 

individuálnom začleňovaní v ZŠ, 

- problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných 

ťažkostiach rôznej etiológie, 

- komplexnú starostlivosť o deti s poruchami správania a osobnosti 

(ADHD/ADD, Aspergerov syndróm ....), 

- výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí, 

- psychologickú diagnostiku zameranú na intelektové a osobnostné predpoklady 

pre ďalšie štúdium, 
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- diagnostiku záujmov zameranú na poznanie seba samého, motiváciu a na svet 

práce, 

- poradenstvo pre žiakov s problémami pri výbere strednej školy a pri 

začleňovaní sa do pracovného pomeru zamerané na podporu rozvoja osobnosti 

a rezerv vo využívaní mentálneho a osobnostného potenciálu, systému učenia,  

- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách 

štúdia na  stredných školách, na trhu práce a pod.,  

- aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu 

života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, 

prevenciu šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania,  

neužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi, 

- programy primárnej a sekundárnej prevencie ... 
 

 V následnej reedukačnej a terapeutickej starostlivosti realizovali: 
 

- individuálne reedukačné cvičenia so žiakmi s problémami v učení, 

- skupinovú prácu so žiakmi 1. stupňa ZŠ s vývinovými poruchami učenia 

v CPPPaP, 

- skupinovú prácu so žiakmi 2. stupňa ZŠ s problémami v správaní v CPPPaP, 

- individuálnu terapiu metódami relaxačno-symbolickej, discentnej, hrovej, 

gestalt terapie, sebainštruovania a pod., 

- skupinovú prácu v triedach so vzťahovými problémami metódami sociálno-

psychologického tréningu, 

- individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi s problémami v kariérovom vývine. 
 

 Pre rodičov a pedagógov žiakov ZŠ: 
 

- individuálne poradenské a konzultačné služby pre rodičov/zákonných 

zástupcov žiakov v starostlivosti CPPPaP ohľadom výchovy a vzdelávania, 

optimalizácie vývinu, riešenia záťažových situácií, rodinných a školských 

vzťahových problémov, aplikácie školskej legislatívy do výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole a pod., 

- individuálne poradenské a konzultačné služby pre pedagógov žiakov 

v starostlivosti CPPPaP ohľadom výchovy a vzdelávania, optimalizácie 

vývinu, riešenia záťažových situácií, školských vzťahových problémov, 

aplikácie školskej legislatívy do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a pod., 

- prednáškovú činnosť. 

 

Žiaci stredných škôl a v spolupráci so strednými školami 
 

 V diagnosticko-poradenskej činnosti riešili:  
 

- adaptačné ťažkosti po prechode na stredné školy,  

- pomoc vo zvládaní záťažových a krízových situácií,  

- problémy v učení rôznej etiológie, 

- komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

- identifikáciu žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, 

poradenstvo pri riešení ich osobnostných a sociálnych problémov a pri 

individuálnom začleňovaní v SŠ, 

- problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných 

ťažkostiach rôznej etiológie, 
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- psychologickú starostlivosť o  žiakov s poruchami správania a osobnosti 

(ADHD/ADD, Aspergerov syndróm ....), 

- výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí, 

- psychologickú diagnostiku zameranú na intelektové a osobnostné predpoklady 

pre rôzne formy ďalšieho štúdia, 

- diagnostiku záujmov zameranú na poznanie seba samého, motiváciu a na svet 

práce, 

- poradenstvo pre žiakov s problémami pri výbere vysokej školy a pri 

začleňovaní sa do pracovného pomeru zamerané na podporu rozvoja osobnosti 

a rezerv vo využívaní mentálneho a osobnostného potenciálu, systému učenia,  

- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách 

štúdia na  vysokých školách,  

- aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu 

života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, 

prevenciu šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania,  

neužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi, 

- programy primárnej a sekundárnej prevencie. 
 

 V následnej terapeutickej starostlivosti realizovali: 
 

- individuálnu terapiu metódami relaxačno-symbolickej, discentnej, gestalt-

terapie, sebainštruovania a pod., 

- skupinovú prácu v triedach so vzťahovými problémami metódami sociálno-

psychologického tréningu, 

- individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi s problémami v kariérovom vývine. 
 

 Pre rodičov a pedagógov žiakov SŠ: 
 

- individuálne poradenské a konzultačné služby pre žiakov a rodičov/zákonných 

zástupcov žiakov v starostlivosti CPPPaP ohľadom vzdelávania a výchovy, 

zvládania záťažových situácií, rodinných a školských vzťahových problémov, 

kariérového vývinu, aplikácie školskej legislatívy do výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole a pod., 

- individuálne poradenské a konzultačné služby pre pedagógov žiakov 

v starostlivosti CPPPaP ohľadom výchovy a vzdelávania, zvládania 

záťažových situácií, školských vzťahových problémov, kariérového vývinu, 

aplikácie školskej legislatívy do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a pod., 

- prednáškovú činnosť. 

 
 

Špeciálno-pedagogickú činnosť v CPPPaP v školskom roku 2010/11 vykonávali 

2 špeciálne pedagogičky. Rozsah ich činnosti znázorňuje tabuľka č. 6. 

 

 Tabuľka č. 6: Odborné špeciálno-pedagogické aktivity poskytnuté klientom CPPPaP 
            

Druh odbornej aktivity Počet klientov 

     Špeciálno-pedagogická diagnostika 358 

     Špeciálno-pedagogické poradenstvo    425 

     Špeciálno-pedagogická reedukácia    75 

     Odborné podklady pre VV plány (správy) 347 



8 

 

Podstatnú časť klientely špeciálnych pedagogičiek tvorili žiaci základných a stredných 

škôl so špecifickými vývinovými poruchami učenia. V indikovaných prípadoch využívali 

reedukačné špeciálno-pedagogické postupy zacielené na rozvoj parciálnych funkcií, 

špecifických zručností a vývinových nerovnomerností. Podávali návrhy na individuálne 

začlenenie a odporúčania do výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ a SŠ.  

V uvedenom školskom roku rozšírili svoju činnosť popri individuálnej reedukačnej 

starostlivosti aj o skupinovú formu reedukácie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.  

 

 

Starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov  
 

CPPPaP má v starostlivosti žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

v základných a stredných školách, ktorí sú individuálne začlenení alebo zaradení v triedach 

pre intelektovo nadaných žiakov v ZŠ Krosnianska 4 a v Gymnáziu na Exnárovej ul. 

v Košiciach (podľa projektu APROGEN). 

Aktivity: 

- psychologické vyšetrenia realizované z dôvodu výberu a začlenenia žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním, 

- podiel na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a plánov 

u intelektovo nadaných žiakov so zdravotným postihnutím, 

- rediagnostické vyšetrenia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,  

- psychodiagnostika a psychologické poradenstvo pri výbere strednej a vysokej školy 

a budúceho povolania, 

- skupinové preventívne aktivity v triedach 5. – 7. ročníkov na ZŠ Krosnianska 4  

zamerané na rozvíjanie medziľudských vzťahov a prevenciu šikanovania, 

- individuálne a skupinové poradenstvo rodičom a pedagógom pri výchove 

a vzdelávaní, 

- účasť na Dni otvorených dverí ZŠ Krosnianska 4 a Gymnázia Exnárova v Košiciach 

(triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním), 

- osvetová činnosť pre rodičov, pedagógov a v médiách. 

 

 

Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 

Odborní zamestnanci – psychológovia a špeciálni pedagógovia – realizovali 

psychologické vyšetrenia, konzultačno-poradenské aktivity s rodičmi a pedagógmi, 

poskytovali odbornú pomoc v otázkach optimalizácie výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, napomáhali pri ich začleňovaní a zaraďovaní do nultých 

ročníkoch ZŠ. 

  

 

b) Aktivity realizované pre školy 
  
V školskom roku 2010/11 boli zo strany CPPPaP školám poskytované nasledovné 

služby: 

- návštevy na MŠ, ZŠ a SŠ: 1250 
 

- psychologické a špeciálno-pedagogické správy s odporúčaniami do výchovno-

vzdelávacieho procesu: 1593 
 

- účasť odborných zamestnancov na zápisoch žiakov do 1. ročníka ZŠ:  

na 31 základných školách 
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- realizácia psychologickej časti výberov žiakov do tried pre žiakov so všeobecným 

a špecifickým intelektovým nadaním a do športových tried:   

na 6 základných a stredných školách 
 

ZŠ:  Bernolákova 16, Fábryho, L. Novomeského, Staničná. 

SŠ:  Športové gymnázium Trieda SNP 4, Súkromné osemročné gymnázium 

Starozagorská. 
 

- interaktívne prednášky pre žiakov základných a stredných škôl: 

spolu 115 interaktívnych prednášok, z toho: 
 
 

ZŠ:    29 
Efektívne spôsoby učenia (7)   

Vzťahy medzi rovesníkmi, tolerancia, empatia (7) 

Priateľstvo, láska a prevencia sexuálne rizikového správania (9) 

Tolerancia k odlišnostiam (2) 

  Vážne rozhodnutie, voľba povolania (3)                                         

Zvládanie záťaže, trémy (1)                   
 

        SŠ:    86 

Adaptácia na strednú školu (41) 

Ako poznať priateľov a udržať si ich (2)               

Duševné zdravie, prevencia suicídií (2)  

Efektívne spôsoby učenia (11)  

Konflikty a možnosti ich riešenia (2)  

Mentálne mapovanie (15) 

Profesijná orientácia (3)  

Sociálne vzťahy, vzťah k autorite, komunikácia (2)     

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (5). 

 

 

c) Primárna a sekundárna prevencia 
 

Úlohy v oblasti prevencie plnilo centrum v zmysle Národného programu boja proti 

drogám, Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011, Pedagogicko-

organizačných pokynov MŠVVaŠ SR a KŠÚ v Košiciach na školský rok 2010/11.  

Preventívne aktivity sa uskutočňovali na základe požiadaviek škôl, najmä skupinovou 

formou, s využitím  prvkov aktívneho sociálneho učenia, sociálno-psychologického výcviku, 

ako aj rôznych metód skupinovej práce. Na uskutočnených programoch sa v školskom roku 

2010/11 podieľali prevažne pracovníci oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 

a sociálna pedagogička z oddelenia poradenstva osobnostného vývinu. Aktivity, ktoré 

realizovali  odborní zamestnanci, reflektujú aktuálne potreby praxe, predovšetkým potreby 

základných a stredných  škôl. Preventívna práca  sa vykonávala najčastejšie v priestoroch 

škôl, ktoré sú v pôsobnosti pracoviska. Svojim pôsobením v systéme školy rešpektujeme 

rozhodovanie a zodpovednosť vedenia školy,  aké aktivity zvolí. Zabezpečovali sme 

komplexnú preventívnu starostlivosť na  úrovni primárnej a sekundárnej, ako aj formou 

univerzálnej a selektívnej prevencie. Depistážami, včasnou psychologickou, pedagogickou 

a sociálnou diagnostikou sme identifikovali ohrozené skupiny. Následnou poradenskou 

a  v prípade potreby aj terapeutickou starostlivosťou sme realizovali sekundárnopreventívne 

programy  pre deti a mládež  ohrozené  sociálno-patologickým vývinom, v triedach so 

vzťahovými problémami a šikanovaním.  
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Drogové ohrozenie legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami, prevenciu 

nelátkových závislostí, nebezpečenstvo a ochranu pred možnosťami obchodovania s ľuďmi, 

prevenciu rasizmu, prevenciu HIV/AIDS, prevenciu šikanovania, zdravý životný štýl, 

prevencia násilia v partnerských vzťahoch realizujeme formou primárnej prevencie.  

Rovesnícky výcvik má dlhodobo stabilné miesto v preventívnej činnosti pracoviska. 

Rovesníci sú nápomocní v šírení osvety a poznatkov medzi mladými ľuďmi, preto sa cielene 

venujeme ich príprave. Sú dobrými pomocníkmi koordinátorov prevencie pri vytváraní 

protidrogových postojov. Základný rovesnícky program  protidrogovej prevencie realizujeme 

v súlade so štandardnými požiadavkami, ktoré sformuloval VÚDPaP v Bratislave. 

Rovesnícky výcvik protidrogovej prevencie má dlhoročnú tradíciu. Novinkou v našej činnosti 

v školskom roku 2010/11 bol pilotný program  výcviku rovesníkov – dôverníkov v prevencii 

šikanovania. Je to práca zameraná na vzťahy v kolektívoch tried s cieľom eliminácie 

šikanovania a budovania prosociálnych vzťahov medzi žiakmi.  

Supervízne stretnutia vyškolených rovesníkov pomáhajú pri samostatnom 

preventívnom konaní detí, majú podporovať odmietavé postoje k drogám a preferovanie 

zdravého životného štýlu. 

Do skupinových foriem činnosti, hl. v triedach s problémovými vzťahmi, sa zapojili aj 

ďalší odborní zamestnanci CPPPaP.  

 Výcvikové skupiny boli realizované v rámci preventívno-výchovnej a metodicko-

odbornej činnosti. 

 

Primárna prevencia 

 

Primárnu prevenciu sme uskutočňovali smerom k bežnej populácii detí a žiakov 

s cieľom informovať a predchádzať nežiaducim formám správania, príp. pôsobiť s týmto 

zámerom na ostatných rovesníkov.  

V školskom roku 2010/11 bola realizovaná nasledovná preventívno-výchovná činnosť: 
 

-  interaktívne prednášky pre žiakov základných a stredných škôl v oblasti primárnej 

prevencie:     spolu 33 prednášok, z toho: 
 

pre žiakov ZŠ:   19 

   Prevencia intolerancie a rasizmu (4) 

  Šikana – kyberšikana (13) 

Zdravý životný štýl (2) 
 

pre žiakov SŠ:   14 

 Drogová prevencia – legálne drogy v reklame (2) 

Prevencia sexuálne rizikového správania (3) 

Šikana – kyberšikana (5) 

 Zdravý životný štýl (4) 
 

-  výcvikové skupiny pre žiakov základných a stredných škôl v oblasti primárnej 

prevencie:     spolu 167 skupín, z toho: 
 

pre žiakov ZŠ a ŠZŠ:  124 

 Asertivita versus agresivita (1) 

Novodobé nelátkové závislosti (6) 

   Prevencia fajčenia (3) 

Prevencia látkových závislostí (8) 

Prevencia obchodovania s ľuďmi (25) 

Prevencia rasizmu (9) 

Prevencia sexuálne rizikového správania (15) 

Šikana – kyberšikana (57) 
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pre žiakov SŠ:   43 

Prevencia obchodovania s ľuďmi (18) 

 Novodobé nelátkové závislosti (6) 

Prevencia rasizmu (3) 

 Šikana – kyberšikana (16) 
 

-  preventívne programy primárnej prevencie pre žiakov základných a stredných škôl: 

    spolu 31 skupín, a to:  
 

 „Týka sa to aj nás“ pre žiakov 1. stupňa ZŠ (4 výcvikové skupiny)  

 „Vieme, že ...“ pre žiakov 2. stupňa ZŠ  (6 výcvikových skupín) 

 Rovesnícke výcviky   

- pre žiakov ZŠ (11 výcvikových skupín) 

- pre žiakov SŠ  (2 výcvikové skupiny)                          

 Supervízia rovesníckych aktivistov  

- pre žiakov ZŠ (5 výcvikových skupín) 

- pre žiakov SŠ (2 výcvikové skupiny) 

 Výcvik dôverníkov v prevencii šikanovania 

- pre žiakov SŠ (1 výcviková skupina). 

 

Sekundárna prevencia.  

 

      Sekundárna prevencia bola zameraná na skupinovú činnosť s deťmi a žiakmi 

s problémami v psychickom a sociálnom vývine, príp. s výskytom sociálno-patologických 

prejavov v správaní, za účelom eliminácie alebo zmiernenia nežiaduceho správania, podpory 

niektorých psychických funkcií, mechanizmov zvládania záťažových situácií a pod. 
 

Cieľová skupina – deti MŠ:                                                                                                   

 Reedukačná skupina predškolákov s odloženým začiatkom povinnej školskej 

dochádzky 

(CPPPaP Zuzkin park 10)    1 skupina/10 stretnutí 

 Reedukačná skupina predškolákov „Hrajme sa, učme sa, rozvíjajme sa“   

(CPPPaP Zuzkin park 10)    1 skupina/10 stretnutí  
 

Cieľová skupina – žiaci ZŠ: 

 Skupinová práca so žiakmi 2. stupňa ZŠ s problémami v správaní       

(CPPPaP Zuzkin park 10)                                     1 skupina /9 stretnutí 

 Práca s problémovou triedou: 

  Depistáž        vo 8 triedach ZŠ 

  Práca s triedou    v 5 triedach ZŠ 
  

Cieľová skupina – žiaci SŠ: 

 Práca s problémovou triedou: 

  Depistáž        v 2 triedach SŠ  

  Práca s triedou    v 3 triedach SŠ 
   

Spolu: 11 skupín + depistáž v 10 triedach. 

       

Metodické vedenie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ 

 

         Metodická činnosť oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie bola 

zameraná  smerom ku  koordinátorom prevencie na ZŠ a SŠ. Realizovala sa formou 

individuálnych konzultácií, formou pracovných stretnutí s odborným programom 

a poskytnutím metodických materiálov.  
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V školskom roku 2010/11 sa uskutočnili 3 porady  koordinátorov prevencie pre ZŠ 

a SŠ. Na poradách vystúpili odborníci mimo rezortu školstva s témami, ktoré boli v súlade 

s odporúčaniami a úlohami z  POP MŠVVaŠ SR v aktuálnom školskom roku:. 

 Sexuálna výchova v podmienkach ZŠ a SŠ   

Lektorka: MUDr. Caisová – sexuologička 

 Hrou proti AIDS – interaktívny model prevencie  

Lektor: RNDr. Masica – Úrad verejného zdravotníctva 

 Aktuálne informácie o programe Pravda o drogách, ktorý ponúka scientologická 

spoločnosť základným školám na celom Slovensku. 

Koordinátorov prevencie sme prostredníctvom ponukového listu informovali 

o aktivitách, programoch aj formách preventívnej práce poskytovanej našimi odbornými 

zamestnancami. Metodickú prácu pre koordinátorov prevencie v školách  realizujeme na 

poradách, prostredníctvom klubu koordinátorov a individuálnymi konzultáciami.  

S týmto zámerom boli zorganizované 3 klubové stretnutia pre koordinátorov prevencie 

s nasledujúcimi témami: 

- Aktuálne informácie týkajúce sa základných dokumentov potrebných pre prácu 

koordinátora prevencie na základných a stredných školách. Poskytli sme obsahovú 

náplň práce, časový harmonogram aktivít, vedenie záznamov o činnosti. 

- Kyberšikanovanie – varovné signály v správaní sa  žiakov v škole, nebezpečenstvo 

nekontrolovaného prístupu k internetu, zásady komunikácie v kyberpriestore, 

informácie pre rodičov,  programy ochrany detí, dotazník pre deti.  

- Novodobé závislosti,  ktoré ohrozujú súčasných mladých ľudí: 

Druhy nelátkových závislostí vo  virtuálnom  priestore, gambling, poruchy príjmu 

potravy, závislosť od športovania – bigorexia, workoholizmus, sekty, kulty, 

shopoholizmus. Príznaky a symptómy, fázy závislostí, dopad na jednotlivca, možnosti 

pomoci.                           
 

Začínajúci koordinátori prevencie sú informovaní po prvej  porade na našom pracovisku 

(neprítomní individuálne vo svojich školách prostredníctvom metodickej návštevy) 

o základných dokumentoch potrebných pre prácu, je im poskytované poradenstvo a pomoc pri 

príprave plánov práce školy v oblasti prevencie a pri vypracovaní opatrení proti šíreniu 

legálnych a nelegálnych drog, pri školskom programe eliminácie rôznych foriem sociálnej 

patológie.  

Pre koordinátorov prevencie, ktorí sú dlhší čas vo funkcii, aj pre pedagógov: Na základe 

ich požiadavky poskytujeme poradenstvo v oblasti metodiky práce, konzultácie k aktuálnym 

úlohám v preventívnom procese, výmenu skúseností a objasnenie stratégií, ktoré súvisia 

s koordináciou preventívnych postupov, projektov a aktivít na elimináciu rizikového 

správania mládeže. 

 

 

d) Výchovné poradenstvo 
 
      Výchovní poradcovia ZŠ a SŠ sú metodicky usmerňovaní CPPPaP podľa  zákona 

č. 245/2008 a vyhlášky MŠ SR č. 325/2008. Hlavným garantom činnosti v tejto oblasti je 

metodička CPPPaP. Metodička okrem poradenskej práce v oblasti kariérového vývinu pre 

žiakov základných a stredných škôl plnila tieto úlohy:  

- koordinácia spolupráce ZŠ so ŠVS Michalovce (zber záujmov žiakov o stredné školy 

odosielala do ŠVS a výstupy zo ŠVS spracovávala a zasielala školám niekoľkokrát 

počas školského roka),  

- organizovanie pracovných stretnutí výchovných poradcov, 
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- poskytovanie individuálnych konzultácií výchovným poradcom ZŠ a SŠ, 

- informovanie o nových školách a študijných odboroch, 

- spracovávanie informácií o výchovných poradcoch pre Asociáciu VP, príp. pre 

VÚDPaP, 

- spolupráca so školami pri zabezpečovaní niektorých celoslovenských prieskumov 

a analýz, napr. celoslovenský depistážny prieskum výskytu žiakov odporúčaných do 

poradenskej starostlivosti CPPPaP a miery potreby preventívnych skupinových 

poradenských programov ním poskytovaných (jún 2011). 
 

     Výchovní poradcovia na ZŠ a SŠ  prispievali k riešeniu špecifických otázok 

vzdelávania, výchovy a profesijného vývinu detí, ako aj k vytváraniu podmienok pre 

začlenenie zdravotne, či inak znevýhodnených žiakov v bežných triedach. 

Realizovali pedagogické poradenstvo v oblasti ich výchovy, vzdelávania, profesijnej 

orientácie, kariérového poradenstva, a taktiež venovali pozornosť nadaným a talentovaným 

žiakom.  
 

Na činnosti výchovného poradenstva sa podieľali aj ostatní odborní zamestnanci 

CPPPaP aktívnymi vystúpeniami na poradách VP, ale hlavne individuálnymi konzultáciami 

s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ pri návštevách škôl, zameranými najmä na prácu 

s problémovými žiakmi a triedami. 
 

V školskom roku 2010/11 sme  niektoré  pracovné  porady výchovných poradcov 

realizovali spoločne pre základné a stredné školy kvôli tematickej aktuálnosti. 

 Október 2010 – porada VP ZŠ: Šikanovanie a jeho dopad na vyučovacích hodinách 

 Október 2010 – porada VP SŠ: Šikanovanie a jeho dopad na vyučovacích  hodinách 

 December 2010 – porada VP ZŠ a SŠ: Začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v ZŠ a SŠ. 

Lektorka: Mgr. Pavláková – Školské inšpekčné centrum Košice.  

 Február 2011 – porada VP ZŠ a SŠ: Ako pristupovať k žiakom s ADHD a ADD, 

Aspergerovým syndrómom v základných a stredných školách. 

Lektorka: MUDr. Rosenbergerová – psychiatrička. 

 Máj 2011 – Návšteva výchovných poradcov ZŠ a SŠ  v Detskej psychiatrickej 

liečebni v Hrani. 
 

Obsah porád výchovných poradcov okrem odborných tém tvorili aj ďalšie vstupy: 

- Aktuálne otázky v práci výchovného poradcu. 

- Profesijné a poradenské informácie. 

- Informácie zástupcov SŠ o možnostiach štúdia. 

 

V závere možno konštatovať, že v školskom roku 2010/11 pokračovala tradične úzka 

a veľmi dobrá spolupráca s výchovnými poradcami základných a stredných škôl, čo bolo  

hodnotené aj samotnými výchovnými poradcami prostredníctvom dotazníka o spolupráci 

s CPPPaP, ktorým sme v závere školského roka zisťovali efektivitu vzájomnej spolupráce 

rozoslaním na všetky základné a stredné školy v našej starostlivosti. 
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C.  Údaje o počte zamestnancov CPPPaP  

a plnení kvalifikačných predpokladov (§2 ods.1 písm. g) 
 

CPPPaP mala v priebehu školského roka 2010/11 spolu 34 zamestnancov, z toho 1 

pracovníčka bola na materskej dovolenke. Prepočítaný stav na plnú zamestnanosť: 30,05 

zamestnancov. Stav zamestnancov sa v priebehu roka menil, čo súviselo s odchodom do 

starobného dôchodku, s návratom z materskej dovolenky a pod. 

 

Tabuľka č. 7: Personálne obsadenie pracoviska 

 

 
Aktuálne MD Spolu 

Prepočet  
na plnú 

zamestnanosť 

Psychológovia 19 1 20 17,4 

Pedagógovia 2 0 2 2 

Špeciálni pedagógovia 2 0 2 2 

Sociálni pedagógovia 1 0 1 1 

Sociálne pracovníčky SŠ      4 0 4 4 

Hospodárske pracovníčky   2 0 2 2 

Upratovačky 3 0 3 1,65 

Spolu 33 1 34 30,05 

  

 Organizačná štruktúra pracoviska bola v školskom roku 2010/11 nasledovná: 

 Pracovisko Zuzkin park 10,  K o š i c e – 4 oddelenia:  

 oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu 

 oddelenie poradenstva osobnostného vývinu  

 oddelenie poradenstva v kariérovom vývine 

 oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie  

Alokované pracovisko Galaktická 11, K o š i c e. 

  

 Analýza zloženia odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: 
 

Počet odborných zamestnancov:  25  (z toho 2 zaradení podľa Vyhlášky MŠ SR  

              č. 553/2003) 

Začínajúci odborní zamestnanci:  2 

Samostatní odborní zamestnanci:  21 (z toho 1 na materskej dovolenke) 

Odborní zamestnanci s 1. atestáciou:  0 

Odborní zamestnanci s 2. atestáciou:  0 
 

Kvalifikovanosť odborných zamestnancov: 100%. 

 

 Analýza zloženia zamestnancov podľa kariérovej pozície: 
 

Riaditeľ:     1 

Zástupca riaditeľa:   1 

Vedúci odborných útvarov:  5. 
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D.  Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP 
     (§2 ods.1 písm. h) 

 
Účasť zamestnancov na odborných podujatiach bola v školskom roku 2010/11 opäť 

obmedzená pre nedostatok finančných prostriedkov. Preferované boli podujatia, ktoré sa 

uskutočnili v Košiciach alebo v blízkom okolí.  

Odborní zamestnanci zvyšovali svoju odbornú kvalifikáciu:  

- účasťou na kontinuálnom vzdelávaní,  
- aktívnou účasťou na konferenciách, seminároch, školeniach a výcvikoch,  
- formou interných odborných seminárov pracoviska, 
- štúdiom odbornej literatúry.  

 

Do ponúkaných programov kontinuálneho vzdelávania boli v priebehu školského roka 

2010/11 zaradení: 

 Riadenie školy a školského zariadenia – 3 vedúci odborní zamestnanci. 

 Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach – 1 odborný zamestnanec. 
 

V priebehu roka sme na pracovisku poskytovali adaptačné vzdelávanie 4 začínajúcim 

odborným zamestnancom – psychológom:  

- dvom z CPPPaP Zuzkin park 10 v Košiciach, 

- dvom z CPPPaP Letná 44 v Rožňave.  
 

V mesiacoch apríl – máj 2011 sme zabezpečili odbornú prax 10 študentom 5. ročníka 

jednoodborového štúdia psychológie z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
 

Vo zvyšovaní svojej odbornosti pokračovali odborní zamestnanci absolvovaním 

ďalších foriem vzdelávania, výcvikov a školení: 

 Dlhodobý výcvik v gestalt terapii (hradené z vlastných zdrojov) – 1 odborný 

zamestnanec. 

 Dlhodobý výcvik v relaxačno-symbolickej terapii (hradené z vlastných zdrojov) – 

1 odborný zamestnanec (ukončený). 

 Externé doktorandské štúdium v odbore sociálna práca (hradené z vlastných zdrojov) – 

1 odborný zamestnanec. 
 

Na udržiavanie a rozvíjanie odborných kompetencií a vzájomné odovzdávanie 

profesijných skúsenosti boli orientované aj interné odborné semináre CPPPaP, ktoré boli 

v školskom roku 2010/11 realizované na nasledujúce témy: 
 

Október 2010 

 Program sexuálnej prevencie. 

 Skúsenosti z aplikácie preventívneho programu „Obchodovanie s ľuďmi“.  
 

December 2010 

 Kyberšikana. 

 Výber životného partnera a násilie (program pre žiakov SŠ). 
 

Február 2011 

 Domáca príprava detí s dyslexiou (odporúčania pre rodičov).  

 Niektoré skúsenosti s aplikáciou projektívneho Testu kresebného vyjadrenia osobných 

želaní od Katzenstein-Schoenfeldovej u detských klientov. 
 

Apríl 2011 

 Tvorivosť – diagnostika a metódy rozvíjania u detí.  

 Analýza výsledkov vyšetrení školskej spôsobilosti za obdobie rokov 2000 – 2009. 
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 Doplňujúca diagnostika k čítaniu článkov (test čítania) a k písaniu diktátov 

(doplňovací diktát).  
 

Jún 2011 

 Psychoterapia závislostí. 

 Normatívne presvedčenia študentov týkajúce sa agresie v ich interakcii s učiteľmi. 

 Detská verzia symbolickej relaxačnej terapie. 

 

Účasť na odborných podujatiach                                  Počet zamestnancov 
 

 Konferencia Psychologia Cassoviensis 2010  

FF UPJŠ, filozofická fakulta v Košiciach     6 
 

 Pedopsychiatrická konferencia 2010 

Detská psychiatrická liečebňa Hraň       4   
 

 Podpora spolupráce inštitúcií pri prevencii 

a eliminácia násilia páchaného na ženách – workshop  

FENESTRA Košice       6 
 

 Relaxácia ako cesta k uvedomeniu a rozvoju  spoločnosti –  

medzinárodná konferencia 

Inštitút relaxačnej a symbolickej psychoterapie Košice  11  
  

 Práca s obrazmi v relaxačnej a meditačnej psychoterapii –  

workshop          

Inštitút relaxačnej a symbolickej psychoterapie Košice   1 
 

 Tvorivosť a silné stránky detí – seminár  

Mensa Slovensko       4 
 

 Práca s deťmi s posttraumatickou stresovou poruchou –  

workshop  

FENESTRA Košice       3  
 

 Filiálna terapia 

PhDr. Eva Reichelová, CSc.      2 
 

 Práca s pdf súbormi 

KŠÚ v Košiciach       4 
 

 Práca s emóciami v poradenskom  

a terapeutickom procese – workshop      

CPPPaP v Trebišove       2  
 

 Porucha správania a agresivita  – workshop 

CPPPaP v Rožňave       2 
 

 Vzdelávanie a výchova detí zo sociálne  

znevýhodneného prostredia – wokrshop  

CPPPaP v Rožňave       3 
 

 Seminár pre odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP 

CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach     1 
 

 Seminár a workshop pre sociálnych pedagógov 

a sociálnych pracovníkov CPPPaP a CŠPP 

CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach     1 
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E.  Údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti  
 (§2 ods.1 písm. i) 
 

Širšia verejnosť sa mala možnosť dozvedieť o aktivitách CPPPaP z viacerých zdrojov:  

- z web stránky: www.pppke.ksuke.sk, od apríla 2011 www.cpppapke.ksuke.sk (po 

zmene však stránka fungovala veľmi problematicky) 
 

- z workshopu  „Prezentácia možností štúdia na stredných školách“ organizovaného 

Magistrátom mesta Košice v CVČ Domino, kde odborní zamestnanci oddelenia 

poradenstva kariérového vývinu prezentovali činnosť CPPPaP v oblasti profesijného 

poradenstva pre žiakov ZŠ  
 

- z prednáškovej činnosti pre pedagógov a rodičov v MŠ, ZŠ a SŠ na aktuálne témy: 

Školská spôsobilosť dieťaťa pred nástupom do ZŠ, rozvíjanie sociálnych spôsobilostí 

dieťaťa, tréning komunikačných zručností a riešenie konfliktov, žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ADD/ADHD, problémy v  správaní, námety na 

riešenie vzťahov a konfliktov medzi žiakmi, práca s problémovou triedou, stratégia 

riešenia šikanovania, práca s intelektovo nadanými žiakmi, začleňovanie intelektovo 

nadaných žiakov, spôsoby efektívnej domácej prípravy na vyučovanie, adaptácia 

žiakov na strednú školu, manažment triedneho učiteľa,  zvládanie stresu a syndróm 

vyhorenia u učiteľov, stresový manažment a pod., 
 

- z publikačnej činnosti na rôzne témy v odborných časopisoch a denníkoch,  
 

- z osvetovej a mediálnej činnosti v rozhlasovom a televíznom vysielaní – Rádio 

Regina, Rádio Lumen, TV Naša na aktuálne témy: Adaptácia na školské prostredie 

u žiakov 1. ročníka ZŠ, poruchy učenia a správania, vysvedčenie, kyberpriestor a jeho 

nástrahy a pod.  
 

Ponuka odborných služieb pre daný školský rok a vystúpenia na odborné témy boli 

prezentované výchovným poradcom a koordinátorom prevencie ZŠ a SŠ na pracovných 

poradách:  

- Pracovné stretnutia výchovných poradcov:   5  

- Pracovné stretnutia koordinátorov prevencie:  6.  
 

Súhrn podujatí, na ktorých vystúpili odborní zamestnanci CPPPaP v školskom roku 

2010/11: 
 

- Odborné vystúpenia pre pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ:  20  

na rôzne témy na pedagogických radách, vo forme prednášok, besied a seminárov: 

pre pedagogických zamestnancov MŠ:  3  

  pre pedagogických zamestnancov ZŠ:  12 

pre pedagogických zamestnancov SŠ: 5 
 

- Odborné vystúpenie pre pedagógov v rámci metodického dňa:   1 

organizované Magistrátom mesta Košice pre učiteľov 1. stupňa ZŠ na tému: 

„Hra ako skrytá pedagogická príležitosť“. 
 

- Odborné vystúpenie pre výchovných poradcov špeciálnych základných škôl: 1 

organizované CŠPP Bocatiova 1, Košice na tému: „Šikanovanie a možnosti 

jeho riešenia v školách“. 
 

- Odborné vystúpenie pre výchovných poradcov základných škôl v Žiline:  1 

organizované OZPŠaV – sekciou poradenských zariadení a sekciou 

výchovných poradcov Žilinského kraja na tému: „Spolupráca výchovných 

poradcov s CPPPaP a CŠPP – legislatívne a praktické otázky“. 
 
 
 

http://www.pppke.ksuke.sk/
http://www.cpppapke.ksuke.sk/
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- Odborné vystúpenia  pre rodičov detí a žiakov na rôzne témy: 36  

pre rodičov detí MŠ:   27 

pre rodičov detí ZŠ:   8 

  pre rodičov detí SŠ:   1 
 

- Účasť na riešení prípadu šikanovania: 1 

v spolupráci so Školským inšpekčným centrom Košice  
 

- Členstvo v odborno-hodnotiacej komisii SOČ:   2 

v spolupráci s CVČ – RCM Košice  
 

- Lektorovanie na sústredení víťazov Krajského kola SOČ:  1 

v spolupráci s CVČ – RCM Košice  
 

- Vystúpenia v médiach:   4 

 z toho v rozhlase:   3 

v televízii:     1 
  

- Aktívne vystúpenia na odborných podujatiach:   4  

  Pedopsychiatrická konferencia v Hrani – 2 odborní zamestnanci. 

  Medzinárodná konferencia „Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii“ 

v Košiciach (2 prednášky) – 1 odborný zamestnanec. 

Medzinárodná konferencia „Relaxácia ako cesta k uvedomeniu a rozvoju 

osobnosti“ v Košiciach – 1 odborný zamestnanec. 
 

- Publikačná činnosť – 29 článkov v odborných časopisoch, denníkoch, školských 

časopisoch a na internete. 

 

 

F.  Tvorba a účasť na projektoch (§2 ods.1 písm. j) 

 

V školskom roku 2010/11 sme spracovali a podali žiadosť o financovanie rozvojového 

projektu „Psychologickou a špeciálno-pedagogickou diagnostikou – od dieťaťa k učiteľovi“ 

vypísaného MŠVVaŠ SR. Projekt nebol finančne podporený.  

 

 

H.  Údaje o inšpekčnej činnosti (§2 ods.1 písm. k) 

 
   V školskom roku 2010/11 nebola v  CPPPaP vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

 

I. Priestorové a materiálno-technické podmienky CPPPaP  
 (§2 ods.1 písm. l) 

       

 Hlavná budova CPPPaP – riaditeľstvo a pracovne odborných a ostaných zamestnancov 

– je na Zuzkinom parku 10 v Košiciach, je majetkom štátu a jej správcom je CPPPaP.   

       Alokované pracovisko Galaktická 11 v Košiciach sídli v prenajatých  priestoroch  

materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Magistrát mesta Košice.  

 Budova na Zuzkinom parku 10 si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu a úpravu 

vnútorných priestorov, hl. výmenu elektrorozvodov, vodovodných potrubí, dokončenie 

výmeny plastových okien, revitalizáciu záhrady a rekonštrukciu jej oplotenia. Vo vnútorných 

priestoroch je potrebné obnoviť hygienickú maľbu, vymeniť podlahy, resp. podlahové krytiny  

a vymeniť opotrebovaný  nábytok. V poradenskom zariadení sa len v minimálnom rozsahu 

z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov dopĺňa modernejšia výpočtová technika.  
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J.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  CPPPaP za rok  2010 
     (§2 ods.1 písm. m) 
 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu:  409 641,00 € 

2. Čerpanie zo štátneho rozpočtu: 

a) Mzdy     255 983,80 € 

b) Odvody       90 438,24 € 

c) Tovary a služby      45 374,03 € 

d) PN, odchodné, odstupné       5 841,34 € 

e) Kapitálové výdavky     12 000,00 € 

3. Finančné prostriedky (zo sponzorských  

darov právnických a fyzických osôb):             0,00 € 

4. Iné finančné prostriedky  

(z projektov, grantov):        2 039,83 € 
  

Vzhľadom na obmedzený rozsah finančných prostriedkov na tovary a služby sa ani 

v uplynulom školskom roku nepodarilo výraznejšie  zlepšiť technické parametre budovy 

a vybavenosť pracoviska.  

 

 

K.  Vyhodnotenie plnenia cieľov a koncepčných zámerov CPPPaP, 

pozitíva a rezervy v činnosti počas školského roka (§2 ods.1 písm. n) 

  
Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 

10 v Košiciach sa v školskom roku 2010/11 sústredila na plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich 

z aktuálnej školskej legislatívy spracovaných v Pláne činnosti CPPPaP na školský rok 

2010/11: 

1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §130 – 132, 134 – 

136 a o zmene a doplnení niektorých predpisov; 

2. Vyhláška MŠ SR o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie; 

3. Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho 

implementácie do praxe; 

4. Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2010/11;  

5. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov 

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na školský rok 2010/11. 

Plnenie úloh v oblasti poskytovania služieb klientom predškolského veku, žiakom ZŠ 

a SŠ, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl sa podarilo zvládnuť 

veľmi dobre. CPPPaP naďalej metodicky viedlo výchovných poradcov a koordinátorov 

prevencie ZŠ a SŠ, ktorí vyjadrili svoju spokojnosť najmä s odborným obsahom pracovných 

porád a erudíciou pozvaných prednášajúcich. Vysoko hodnotili aj návštevu špecializovaného 

zariadenia pre deti a žiakov – Detskej psychiatrickej liečebne v Hrani, kde sa oboznámili 

s priestormi, ich vybavením a  možnosťami liečby, terapie a aj vzdelávania umiestnených 

pacientov, z ktorých mnohí sú žiakmi našich škôl. 

  V minulom školskom roku sme na pracovisku začali poskytovať adaptačné 

vzdelávanie začínajúcim odborným zamestnancom, k čomu bola vypracovaná potrebná 

dokumentácia. 

 Pri zabezpečovaní odbornej činnosti a prevádzky pracoviska sme mali ekonomické 

ťažkosti vyplývajúce zo zníženého rozpočtu. Prejavilo sa to v obmedzenej účasti na 

odborných podujatiach vo vzdialenejších lokalitách, nedostatkom psychodiagnostického 

materiálu, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod.  
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L.  Oblasti, v ktorých poradenské zariadenie dosahuje dobré výsledky 

a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení  (§2 ods.1 písm. o) 
 

Podľa SWOT analýzy:  
 

 

SILNÉ STRÁNKY 
 

 dostupnosť a komplexnosť služieb pre 

klientov v územnej pôsobnosti CPPPaP 

(Košice II – IV, čiastočne aj Košice I)  

 vysoká profesionalita a kvalifikovanosť 

odborných zamestnancov  

 kvalitná diagnosticko-poradenská práca 

s klientom, jeho zákonnými zástupcami 

aj pedagogickými zamestnancami škôl 

 úzka spolupráca s rodičmi, so školami 

a ich pedagogickými zamestnancami  

 rozsah činnosti (čo do typu programov 

i pokrytia populácie detí a žiakov) 

v oblasti primárnej a sekundárnej 

prevencie na školách 

 skupinové formy práce s klientom 

v CPPPaP s využitím zážitkových 

a reedukačných metód 

 rozsah  poskytovaných služieb v oblasti 

poradenstva v kariérovom vývine pre 

žiakov základných a stredných škôl 

 spolupráca s odborníkmi mimo rezortu 

 osvetová činnosť 

 priebežné vzdelávanie sa odborných 

zamestnancov, organizovanie interných 

odborných seminárov na pracovisku 
 

 

SLABÉ STRÁNKY 
 

 zastaranosť interiéru a exteriéru budovy, 

hl. elektrickej siete, vnútorného 

vybavenia, záhrady a oplotenia 

 samofinancovanie ďalšieho vzdelávania 

odborných zamestnancov 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

materiálno-technické zabezpečenie 

poradenského zariadenia (podľa § 6 

vyhlášky č. 325/2008 Z.z.):   

- vybavenie počítačovou technikou, 

- kancelárskou technikou,  

- psychodiagnostickými  testami, 

programami a odbornou literatúrou, 

- prostriedkami na vykonávanie 

individuálnej a skupinovej odbornej 

činnosti s deťmi, 

- reedukačnými a špeciálnymi učebnými 

pomôckami a pod. 

  

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 

 kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 

ako príležitosť pre odborný a osobný rast 

odborných zamestnancov 

 adaptačné vzdelávanie začínajúcich 

odborných zamestnancov  

 ponuka niektorých štandardizovaných 

psychodiagnostických metód 

v počítačovom prevedení a spracovaní 

(softwér) na trhu zo strany vydavateľov  

 

RIZIKÁ 
 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu budovy, hl. elektrického 

vedenia 

 znevýhodnenie odborných zamestnancov 

po nadobudnutí účinnosti zákona č. 317/ 

2009 tým, že neakceptoval dosiahnutú 

úroveň vzdelania – rigorózne skúšky, 

postgraduálne formy štúdia a absolvované 

dlhodobé vzdelávacie aktivity ako 

podmienku zaradenia do vyšších 

kariérových stupňov 

 štatistické výkazy EvuPP nie sú 

spoľahlivým nástrojom  na hodnotenie, 

dokumentovanie a následné financovanie 

činnosti centier  
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ZÁVER : 

 
   Pri zabezpečovaní komplexnej pedagogicko-psychologickej starostlivosti o klientov, 

pri plnení pracovných a prevádzkových úloh spolupracovalo CPPPaP Zuzkin park 10 okrem 

škôl aj s nasledujúcimi inštitúciami a organizáciami:  
 

- Krajský školský úrad v Košiciach,  

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR,  

- VÚDP a P Bratislava,  

- ÚIPŠ Bratislava – program EvuPP,  

- ŠVS Michalovce – program Proforient,  

- CPPPaP najmä Košického kraja – výmena skúseností, zabezpečovanie adaptačného 

vzdelávania začínajúcich odborných zamestnancov,  

- CŠPP a súkromná CŠPP – starostlivosť o deti a žiakov so ŠVVP, 

- odborníci zamestnanci rezortu zdravotníctva, hl. neurológovia, psychiatri, logopédi, 

pediatri – konziliárne vyšetrenia klientov, realizácia psychologických vyšetrení 

klientov navrhovaných lekármi,  

- Úrady práce sociálnych vecí a rodiny – starostlivosť o deti s problematickým 

rodinným zázemím,  

- LVS Barca – návrhy na umiestnenie detí, pokračujúca starostlivosť po návrate detí 

z pobytu v LVS, 

- DC Opatovská – špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti a žiakov, návrhy na 

umiestnenie detí a spolupráca s DIC,  

- Krízové centrá – psychologické vyšetrenia detí KC,  

- Katedra psychológie UPJŠ v Košiciach – poskytovanie odborných stáži študentom.  
 

Vďaka pracovnému nasadeniu a odbornej erudícii všetkých zamestnancov sa ciele, 

zámery a úlohy vytýčené pre školský rok 2010/11 podarilo úspešne splniť.  

     

 

 

Správu  vypracovala:   PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka 

              

 

Košice 14. 10. 2011. 

 

 

                                            


