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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Výstupy z elektronickej evidencie klientov, činnosti a podujatí z EvuPP verzia 4.4.
4. Plán práce jednotlivých oddelení CPPPaP Drieňová 36, Bratislava na školský rok
2019/2020.
5. Správy o činnosti a vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení
CPPPaP. Individuálne mesačné výkazy zamestnancov CPPPaP.
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Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
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Základné identifikačné údaje o CPPPaP: (§ 2 ods. 1 písm. a)
1. Názov školského zariadenia :
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2. Adresa školského zariadenia:

3. Telefónne číslo:

Drieňová 36, 821 02 Bratislava

02/ 43 632 588

4. E-mailová adresa: info@cpppapba2.sk
5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci školského zariadenia CPPPaP:
Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Martin Benkovič
PhDr. Monika Sýkorová

riaditeľ
štatutárny zástupca
vedúca oddelenia psychologického
poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine
vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v
osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom
vývine
vedúci oddelenia poradenstva v oblasti
sociálneho vývinu a prevencie

PhDr. Slávka Svitková

Mgr. Silvia Brídziková
Mgr. Viktor Brichta

b) Údaje o počte klientov za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b)

V starostlivosti nášho zariadenia bolo:
36 predškolských zariadení,
21 základných škôl,
28 stredných škôl.

Dôvody príchodu klienta:
Školská spôsobilosť
Problémy v učení
Problémy v správaní
Nadanie - talent
Osobnostné a psychické problémy
Kariérové poradenstvo
Sociálno-patologické javy
Poruchy vo vývine reči
Rodinné a iné dôvody
Osobnostný rozvoj
Rizikový vývin
Zdravotné znevýhodnenie
Spolu:

Počet klientov
spolu:
402
308
87
119
167
174
1
11
15
6
7
404
1701

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

ODDELENIE PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
V OSOBNOSTNOM, VZDELÁVACOM A KARIÉROVOM VÝVINE
v školskom roku 2019/20.
V oddelení poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
v školskom roku 2019/2020 pracovalo 12 psychológov spolu 11,8 úväzkov z toho 1
vedúca oddelenia a 1 štatutárna zástupkyňa riaditeľa.
V starostlivosti odborných zamestnancov boli klienti z MŠ, ZŠ a SŠ prevažne
druhého bratislavského okresu. Kontaktovali nás aj zákonní zástupcovia detí a žiakov
z iných lokalít alebo súkromných školských zariadení, ktorí prišli na žiadosť zákonných
zástupcov, bolo ich celkom 56.
Odborní zamestnanci oddelenia sa aj v školskom roku 2019/2020 vzdelávali
krátkodobými a dlhodobými formami školenia a absolvovali viaceré semináre
a výcviky, prevažne akreditované odbornými organizáciami a inštitútmi na Slovensku.
Uvádzame najdôležitejšie zo vzdelávacích aktivít, na ktorých sa pracovníci
oddelenia zúčastnili:
Dlhodobé vzdelávanie:
V školskom roku 2019/20:
- pokračovali 2 OZ v supervíziách po ukončených dlhodobých výcvikoch v
psychiatrickej ambulancii Spirare
- 1 odborná zamestnankyňa sa zúčastňuje výcviku v Terapii hrou
- 1 OZ absolvuje prebiehajúci výcvik: „Praktické techniky práce s deťmi“,
ktorý organizuje VÚDPaP
- 1 OZ sa zúčastnila stretnutia organizovaného VÚDPaP: „Vzdelávanie
v kariérnej výchove a kariérnom poradenstve“ vzhľadom na prísľub
MŠVVaŠ SR o poskytnutí finančných prostriedkov na pozíciu kariérneho
poradcu v každom CPPPaP na Slovensku.
Okrem vzdelávaní organizovaných VÚDPaP, ktoré sú financované cez grant,
vzdelávacie aktivity odborné zamestnankyne absolvujú na vlastné náklady, často
v čase pracovného voľna.
Funkčné vzdelávanie:
Vedúca oddelenia úspešne ukončila funkčné vzdelávanie, ktoré organizovalo MPC.

Účasť na konferenciách, seminároch a workshopoch organizovaných inými
odbornými inštitúciami:
Meno lektora/organizácia:

Téma semináru:

PhDr. J. Svoboda
Akadémia vzdelávania
BSK
RNDr. M. Rychnavská /MPC
PNPP
DC Záhorská Bystrica

Detská agresivita
VAPAC
Deň župných škôl
Plán profesijného rozvoja
Narcizmus
Križovatky XI, ADHD/
konferencia
Dieťa v ohrození/ konferencia

VÚDPaP
SZU
OZ Striedavá starostlivosť o deti
Klinika detskej psychiatrie NÚDCH /
Kino Europe
MUDr. P. Slašťanová / NÚDCH
Dr. Sanwald
RNDr. M. Vagačová
PhDr. P. Klubert /
CPPPaP BA III

Príprava pre výkon práce v
zdravotníctve
Striedavá starostlivosť
/konferencia
Kto je ďalší? - preventívny film
Najnovšie poznatky o ADHD
Čo je dobré pre psychicky choré
deti
Téma rodičovstva, efektívne
rodičovstvo
Techniky: TABaK, TABaK-C,
KOGNI-T, TKC, TTD.
/ video-seminár

Počet
účastníkov:
3 OZ
1 OZ
1 OZ
1 OZ
1 OZ
3 OZ
1 OZ
1 OZ
1 OZ
5 OZ
3 OZ
1 OZ
1 OZ
1 OZ

Metodička pre sekciu psychodiagnostiky sa zúčastnila 2 stretnutí metodikov
v CPPPaP Ba III spolu s vedúcou oddelenia, ktorých náplňou bolo riešiť aktuálnu
situáciu v poradenstve medzi zariadeniami CPPPaP a CŠPP v súvislosti
s dlhými termínmi na diagnostiku. Z toho sa odvíjala aj potreba ujasniť si kompetenciu
jednotlivých typov zariadení vzhľadom na platnú legislatívu. Týkalo sa to najmä detí
a žiakov s NKS a s Aspergerovým syndrómom. Výstupom prvého stretnutia bola
dohoda, aby každé CPPPaP v okrese zorganizovalo míting s príslušným CŠPP
z okresu, zistilo ich možnosti a následne na druhom stretnutí v CPPPaP Ba III
zreferovalo záver stretnutia. Ďalšie dve stretnutia metodikov sekcie psychodiagnostiky
sa realizovali v súlade s opatreniami hlavného hygienika vzhľadom na COVID 19 cez
online spojenie.
Metodické vedenie školských psychológov:
Metodické vedenie školských psychológov sa realizovalo formou skupinových
stretnutí v zariadení CPPPaP na Drieňovej 36. Stretnutia organizovali 2 OZ nášho
zariadenia. Počas školského roka 2019/20 sa uskutočnilo 5 osobných skupinových
stretnutí pre školské psychologičky, na ktorých pracovali s konkrétnymi kazuistikami.
Následne situáciu skomplikovali karanténne opatrenia, takže ďalšie 4 mítingy sa
realizovali počas COVID 19 online. Školské psychologičky škôl okresu Bratislava II boli
metodicky vedené aj inštruovaním možností práce školského psychológa počas
COVID 19 s odkazmi na webináre určené pre školských psychológov na webovej
stránke VUDPaP-u a ďalšie odborné webináre.

Školské psychologičky sa zúčastnili nasledovných seminárov:

Meno lektora

Názov semináru:

Počet
školských
psychologičiek

PhDr. V.
Šaríková
RNDr. M.
Vagačová

Možnosti využitia imaginácie pri individuálnej
práci školského psychológa

6

Digitálne deti

5

Plánovaný seminár: „Ako pracovať so žiakom s Aspergerovým syndrómom“ sa
vzhľadom na situáciu s COVID 19 musel zrušiť.
Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ, SŠ:
Metodickým vedením výchovných poradcov základných a stredných škôl bola
poverená 1 OZ z nášho oddelenia. Poskytovala zaujímavé informácie pre žiakov
a študentov.
V novembri a decembri 2019 zorganizovala 2 interné stretnutia pre výchovných
a kariérnych poradcov (v počte 9+15 účastníkov). Ďalšie naplánované stretnutia na
školách už nemohla zrealizovať kvôli situácii s COVID 19.
Účasť OZ oddelenia psychologického poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine na interných seminároch CPPPaP BA II :
Nadané deti v predškolskom veku / Mgr. M. Detvanová a Mgr. D.
Kováčiková
Digitálne deti/ RNDr. M. Vagačová
Stretnutie s zástupcami CŠPP Nevädzová 3 Bratislava / PhDr. J.
Štefan a Mgr. S. Nevická
Supervízia / PhDr. L. Bátovská – 2 stretnutia

12 OZ
10 OZ
12 OZ
3+3 OZ

Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom
a kariérovom vývine v školskom roku 2019/20 realizovalo nasledovné odborné
aktivity:

Komplexná psychologická diagnostika a poradenstvo
Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom
vývine poskytlo komplexnú psychologickú starostlivosť 1 386 klientom.
Metodicko-odborných činností so zákonnými zástupcami a inými odborníkmi bolo
realizovaných v našom oddelení 7 418.

Najväčšie zastúpenie klientely v rámci problematiky sme zaznamenali pri
posúdení školskej spôsobilosti - 402 klientov. Z toho odkladov začiatku povinnej
školskej dochádzky sme zaznamenali 173, zaradení do 0-tého ročníka – 23
a predčasných zaškolení – 4.
Pomerne veľkú skupinu tvoria aj klienti s problémami v učení (211) a klienti so
zdravotným znevýhodnením (213). Talent a nadanie je zastúpené počtom 119
a kariérne poradenstvo počtom 174. Väčšinu žiadostí o vyšetrenie sme zaznamenali
na žiadosť zákonného zástupcu. Počet správ z diagnostického vyšetrenia bolo celkove
912. Psychológovia však okrem správ pre školy písali aj správy z vyšetrení pre iné
zariadenia.
Individuálna klientela v CPPPaP:
Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom
vývine poskytuje individuálnu diagnostiku a psychologické poradenstvo rodičom,
zákonným zástupcom a pedagógom pri problémoch:
- detského vzdoru
- v adaptácii na predškolské zariadenie
- separačnej úzkosti
- agresivity medzi rovesníkmi
- šikany
- sebapoškodzovania
- v osobnostnom a emocionálnom vývine
- v nerovnomernom kognitívnom vývine
- v učení
- v diagnostike a rediagnostike detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
- v identifikácii všeobecného intelektového nadania
- v oblasti výchovy (porozvodová situácia, súrodenecká rivalita ...)
- v posudzovaní školskej spôsobilosti v predškolskom období
- v diagnostike detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
- v profesijnom poradenstve žiakov ZŠ a SŠ
Individuálna a skupinová práca v teréne:
Pri komplexnej starostlivosti o klientov nášho zariadenia zamestnanci využívali okrem
vlastných priestorov aj odbornú prácu v teréne (MŠ, ZŠ, SŠ).
V materských školách zamestnanci vykonávali pozorovania detí v rovesníckej skupine
po dohode s riaditeľkou MŠ, prípadne konzultovali ťažkosti detí s pedagógmi.
Zamestnanci realizovali prednášky pre rodičov a pedagógov v priestoroch MŠ
vo večerných hodinách na témy :
- „Školská spôsobilosť“ - (MŠ Bancíkovej, MŠ Gemerská, CMŠ Vincenta de Paul
/Chlumeckého/, MŠ Kríková, MŠ Šťastná)
- „Školská spôsobilosť a nadané deti“ – (MŠ Medzilaborecká, MŠ Miletičova, MŠ
Tekovská, MŠ Exnárova)

V základných a stredných školách počas práce v teréne zamestnanci oddelenia
poradenstva konzultovali s pedagógmi škôl, so zákonnými zástupcami, pozorovali
žiakov priamo na vyučovaní, realizovali v prípadoch ťažšej dostupnosti klientov do
nášho zariadenia individuálnu alebo skupinovú diagnostiku či rediagnostiku.
Skupinovú prácu s problematickou triedou realizovala naša zamestnankyňa na
ZŠ Borodáčova spolu 2 razy. Zúčastnilo sa jej 19 a 21 žiakov .
1 OZ sa zúčastnila Vianočnej besiedky na ZŠ Biskupická.
Špecifickú odbornú činnosť predstavuje kariérne poradenstvo pre žiakov ZŠ
a SŠ. Poskytovanie poradenstva v systéme vzdelávania zohráva dôležitú úlohu pri
rozhodovaní žiakov o ich ďalšej profesijnej orientácii. Kariérny vývin sa uskutočňuje
v jednote so sociálnym, emocionálnym, osobnostným vývinom a záujmovou
profiláciou jednotlivca, preto poradenská pomoc v tomto smere vyžaduje komplexný
pohľad na žiakov ZŠ a študentov SŠ.
U žiakov základných škôl ide o problém správnej voľby strednej školy, primerane
zodpovedajúcej možnostiam žiakov. Obzvlášť dôležité profesijné poradenstvo je pre
žiakov so ŠVVP.
Stredoškolským študentom je poskytované poradenstvo, ktorí sú neúspešní pri
primárnej voľbe štúdia a potrebujú reorientáciu v tejto oblasti. Taktiež je zabezpečené
poradenstvo klientom pri rozhodovaní o voľbe vysokoškolského štúdia.
Skupinová alebo individuálna diagnostika a následné kariérne poradenstvo bolo
realizované pre žiakov ZŠ a študentov SŠ počtom 174.
Odborné zamestnankyne oddelenia navštívili materské školy 15, základné školy 18
a stredné školy 12 krát.
Skupinová klientela v CPPPaP:
Komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti sme tento rok zorganizovali
v priestoroch CPPPaP už od februára 2020. Realizácia prebiehala do 09.marca 2020
skupinovou formou u detí, ktorých rodičia mali o diagnostiku záujem alebo im bolo
vyšetrenie dieťaťa odporúčané učiteľkou v MŠ. Následne bolo vyšetrovanie školskej
spôsobilosti prerušené nariadením hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ SR a vrátili sme
sa k vyšetrovaniu školskej spôsobilosti začiatkom júna prioritne u tých detí, u ktorých
mali zákonní zástupcovia záujem o odloženú školskú dochádzku za prísnych
hygienických podmienok v súlade s platnými usmerneniami. Vyšetrenie sme
realizovali skupinovou alebo individuálnou formou. Celkovo bolo navrhnutých 173
odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a 23 klientom bolo odporúčané
zaradenie do 0-tého ročníka, ktorý sa každoročne otvára na ZŠ Žitavskej a ZŠ
Biskupickej.
V CPPPaP sme realizovali aj skupinové vyšetrenie žiakov ZŠ a SŠ v súvislosti
s kariérnym poradenstvom (viď vyššie).

Terapeutická činnosť:
V našom oddelení poskytujeme aj individuálnu terapeutickú intervenciu klientom
rôzneho veku. Z tohto dôvodu sme pokračovali v potrebe supervízie, ktorá bola

v školskom roku 2019/20 naplnená uskutočnením 2 supervíznych stretnutí s PhDr.
Bátovskou. Stretnutia zorganizovala 1 OZ oddelenia.
1 OZ zrealizovala program: „Filiálna terapia – Program rozvíjania rodičovských
zručností“ s 5 rodičmi. Plánovaných 10 stretnutí sa zrealizovalo 6 ráz osobne a 4 razy
online. Na žiadosť rodičov boli ešte zrealizované 2 podporné stretnutia (1online a 1
osobne) – teda celkovo 12 stretnutí.
Osvetová, publikačná činnosť, médiá a projekty:
Od 9. marca do začiatku júna 2020 sme boli nútení pozastaviť prácu s klientami na
našom pracovisku v súlade s protiepidemiologickými opatreniami a usmerneniami
MŠVVaŠ SR vzhľadom na COVID 19. Naša odborná práca (rovnako ako práca
mnohých iných pracovísk na Slovensku a vo svete) bola realizovaná prevažne z
našich domovov. Viacerí sme boli zaskočení novou situáciou a obávali sme sa o svoje
zdravie a zdravie svojich blízkych. Mnohých klientov nová situácia vystrašila a ťažko
ju prežívali. V tomto období (všetky oddelenia CPPPaP II v pondelok až štvrtok 9.00 –
15.00 hod.) sme sa snažili byť klientom nápomocní online poradenstvom, ktoré naše
oddelenie realizovalo 2 dni v týždni. Iniciatíva pracovníčok sa ukázala aj pri zriadení
facebookovej stránky oddelenia, na ktorej sa objavovali nové články či fotokoláž našich
pracovníkov z činností počas obdobia koronavírusu. Odborné pracovníčky využívali aj
skypovanie, videokonferencie s klientmi alebo ich rodičmi v dohodnutom čase. Vo
veľkej miere sme využívali pracovné maily nielen s rodičmi, aj s materskými,
základnými a strednými školami. Prostredníctvom nich sme mohli sporné prípady
konzultovať s VUDPaP – om, Štátnou školskou inšpekciou, MŠVVaŠ SR, či Učíme na
diaľku. Taktiež webová stránka CPPPaP bola vhodným zdrojom informácií pre rodičov
a pedagógov. Na nej sme pravidelne informovali rodičov o aktuálnej situácii
v zariadení.
Odborné pracovníčky oddelenia pripravovali články na webovú stránku na školami
vyžiadanú tému koronavírusu :
- pre žiakov (5 článkov),
- pre rodičov (25 článkov)
- pre učiteľov (8 článkov)
- pre školských psychológov (8 webinárov).
Okrem článkov o koronavíruse sme obohatili webovú stránku a FB aj o výchovné
články:
-„Riziká perfekcionistickej výchovy“
-„Ako motivovať dieťa k čítaniu“.
-„Rozvíjame predškoláka hraním spoločenských hier“
Zamestnankyne využívali homeoffice aj na samoštúdium odbornej literatúry na
samovzdelávanie prostredníctvom odborných webinárov podcastov, e-learningov
a videí, ktoré ponúkal VÚDPaP, Nadácia Polis, Nevýchova, SIPE a iní :
-„Vplyv negatívnych správ na mozog“
-„Riešenie krízových situácií“
-„Práca so žiakmi a trieda“
-„Praktické typy pro motivace žáku so SVP“
-„Rešpektovať a byť rešpektovaný“
-„Výchova nevýchovou“
-„Vytváranie vzťahov“
-„GDPR po dvoch rokoch“

-„Jak vyřešit scény dětského vztékaní“
-„Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení“
-„Ako rozvíjať orientáciu v priestore“
-„Rozvod a čo ďalej“
-„ADHD ve školní praxi“
-„Agresivita“
-„Teória masových vrahov a psychopatov – vplyv raného detstva“
-„Domácí karanténa“
-„4 zabijáky sourozeneckých vztahů“
-„Čiastkové oslabenia – sluchové oslabenie a jeho stimulácia“
-„Vzťahová väzba“
-„Jak vrátit blízkost do vztahu s mámou“
-„ Rozvíjame grafomotoriku predškolákov“
-„ Ako cibriť grafomotoriku škôlkárov“
-„Kuliferdo pre predškolákov“
-„Ako rozvíjame sluchové vnímanie u detí, zrakové vnímanie“
-„Edukácia mozgu“
-„Psychomotorický vývoj dítětě“
-„Fakty a mýta o vývoji miminka“
-„Upokojenie plačúceho dieťaťa“
-„Spánek u dětí“
-„ADHD u detí“
-„Rodičovský seriál“
-„Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa“
-„Následky neempatickej autoritatívnej výchovy v detstve“
-„Lze vychovávat děti bez trestání“
-„Práca s deťmi s interpersonálnou traumou“
-„Panika v pandémii“
-„Manažment stresu u detí“
-„Jak dosáhnout změnu v komunikaci a rozumět si s dětmi“
-„Už mi nelži, prosím“
-„Fakt na děti platí jen tvrdá ruka?“
-„Chcete vědet proč zlobí?“
-„Dítě se vztéka, jak ho uklidnit?“
-„Bude mať vaše dieťa tento rok odklad?“
-„Katka z nevýchovy“
-„Rodičovská výchova“
-„Úloha školského psychológa pri závislosti v rodine“
-„Úloha školského psychológa v korona kríze“
-„Vzťahová väzba a začiatok lásky“
-„O dôležitosti bezpečnej väzby“
-„O dôležitosti hry vo výchove a vzťahoch“
-„O nedostatku pozornosti v útlom detstve a narcisitckej zúrivosti v dospelosti“
-„Odlúčenie 2,5 ročnej Laury od rodičov počas 8 dňovej hospitalizácie“
-„Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení“
-„Chronický stres, trauma, vyhorenie“
-„ From Trauma to Resilience During the Pandemic“
-„Ako zvládať vzťahy v čase korony“
-„Leaders or LEARNING“
-„Výchova bez poražených“

-„Rodičovské mýty“
-„Digitální závislosti v době vírové“
-„Samovraždy a jak jim předcházet“
-„Ako nevypustiť duši“
-„Záťažové situácie“
-„Ochrana detí pred násilím“
-„Aha! Rodičovství“
-„Krotitelia displejov“
-„Základy systemickej terapie“
Zamestnankyne počas homeofficu využívali čas aj na štúdium mnohých odborných
knižných titulov napr.:
-„12 pravidiel pre život“
-„Síla nevysloveného. Příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících“
-„Učíme se psychoterapii“
-„Zraněné dětství: Vplyv dětského traumatu na oněmocnění v dospělosti“
-„Když ty nejsi ty. Jak a proč přenášíme na druhé své pocity.“
-„Machiavelli radí mamám“
-„Zvláštní fenomeny ROR“
-„ROR – Workbook“
-„Rešpektovať a byť rešpektovaný“
-„Dobehni svoj mozog“
-„Syndróm trávenia a psychológie –ADHD-autizmus“
-„Skrytá sila introvertov“
-„Teória typov. Kľúč k výchove“
-„Poradenský dialóg. Trestno-právna zodpovednosť mladistvých“
-„Moje vymodlené dieťa ma privádza...“
-„7 pravidiel na stanovenie hraníc bez drámy“
-„Detský mozog vysvetlený rodičom“
-„Ako hovoriť, aby nás deti počúvali“
-„Stalking your inner critic“
-„Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole“
-„Dítě s ADHD a ADD“
-„Hra v terapii“
-„Agresivita u detí“
-„Nikdy není pozdě na šťastné dětství“
-„Aspergerov syndróm“
-„ADHD očami ADHD“
Vďaka nášmu IT pracovníkovi sme sa mohli každý týždeň vídať aspoň na online
stretnutiach cez ZOOM, a tak realizovať porady oddelenia a gremiálne porady a mohli
sme zorganizovať online stretnutia školských psychológov a online stretnutia
metodikov psychodiagnostiky.
Knižnica:
1 odborná pracovníčka oddelenia vedie evidenciu a prírastky knižných titulov
v odbornej knižnici. Pred sťahovaním zariadenia urobila dôkladnú revíziu odborných
kníh a knihy zbalila s pomocou kolegyne na sťahovanie.

Projekt:
MU Ružinov finančne podporil projekt: „Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP“, ktorý
realizovali pracovníčky spolu s oddelením špeciálno-pedagogického oddelenia.
V minulom školskom roku pracovníčky nášho oddelenia zorganizovali seminár pre
pedagogičky MŠ okresu Bratislava II na tému: „Nadané dieťa v predškolskom veku“,
ktorý bol súčasťou tohto projektu. Prednášky spojenej s prezentáciou sa zúčastnilo 11
pedagogičiek a riaditeliek materských škôl a 13 OZ CPPPaP. Pre účastníčky semináru
sme pripravili materiál o nadaných deťoch, a tiež letáčiky pre rodičov. Seminár bol
pedagogičkami veľmi ocenený, vyjadrili ľútosť, že sa nemohlo semináru zúčastniť viac
učiteliek vzhľadom na nutnosť zastupovania neprítomnosti v triedach. Materiály sme
preto poslali v elektronickej podobe na všetky MŠ v okrese.
Stáže, adaptačné vzdelávanie:
V uplynulom školskom roku v našom zariadení umožnili vysokoškolskú stáž 2
študentkám a 1 študentovi VŠ.
5 zamestnankýň oddelenia sa im odborne venovalo a odovzdávali im ochotne svoje
bohaté skúsenosti.
1 OZ nášho oddelenia viedla adaptačné vzdelávanie u 1 začínajúcej odbornej
zamestnankyne z oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie.
EvuPP, archív, admisnistratíva:
Okrem odborných činností, odborní zamestnanci evidovali činnosti s klientami do
systému EvuPP.
Pracovníci taktiež zapisovali do elektronickej evidencie osobné spisy klientov
do archívu.
Odborné pracovníčky vypracovávajú zo psychologických vyšetrení klientov
diagnostické správy, vypĺňajú s klientom alebo jeho zákonným zástupcom iné
administratívne tlačivá (informovaný súhlas, vyhlásenie o bezinfekčnosti) a taktiež
vypracovávajú pravidelne mesačné výkazy práce, plány práce a zápisnice
z pracovných porád.
BOZP – všetky pracovníčky sa zúčastnili školenia k BOZP s Ing. Bojnanským.
Prácu vo výbore ZO OZ zastrešujú odborné pracovníčky z nášho oddelenia.
Informácie z ZO OZ priebežne aj počas COVID 19 pravidelne distribuovala
pracovníkom predsedníčka odborového zväzu nášho zariadenia prostredníctvom
pracovných mailov.

Teambuilding:
Pracovníčky oddelenia sa podieľali na organizovaní predvianočného posedenia
kolektívu pracovníkov CPPPaP.
Z príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bola v školskom roku 2019/20
navrhnutá na Ocenenie Jána Amosa Komenského 1 odborná zamestnankyňa
oddelenia psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom

vývine k životnému jubileu a za dlhoročnú prácu s klientmi v oblasti diagnostiky,
poradenstva a terapie. Ocenenie sa nerealizovalo vzhľadom na COVID 19.
Sťahovanie zariadenia:
Naše zariadenie bolo presťahované dňa 05.08 2020 do novo zrekonštruovanej
priestorovo komfortnej budovy na Nevädzovú 7. Týmto vyjadrujem veľkú vďaku
a ocenenie pracovníčkam nášho oddelenia, ktoré vynaložili ochotu a nemalé úsilie (aj
fyzické) na zbalenie nielen svojich pracovní, ale aj spoločných priestorov zariadenia
a podieľali sa na čistení a zariaďovaní I. poschodia nášho pracoviska.
Taktiež úctu si zaslúži aj vedenie za pomoc pri organizovaní dokončovacích prác
stavebnej firmy, a tiež pracovníci ekonomicko-administratívneho oddelenia a ďalší,
ktorí pri čistení, vybavovaní objednávok, financovaní, montovaní a zariaďovaní
zrekonštruovanej budovy mali vo zvýšenej miere pracovný nápor. Moje poďakovanie
patrí aj riaditeľovi CPPPaP, ktorý bol ochotný rekonštrukciu budovy zahájiť
a v neposlednom rade aj Okresnému úradu Odboru školstva, ktorý nám na prestavbu
poskytol potrebný finančný obnos.

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine :
Dlhodobým cieľom práce odborným zamestnancov oddelenia je zabezpečiť
kvalitné odborné služby klientele CPPPaP. Tento cieľ realizujeme zvyšovaním
odbornej kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom vzdelávania na interných
odborných seminároch a vzdelávania zabezpečovaného individuálne na vlastné
náklady a pravidelnou supervíziou.
Ďalšie ciele:
1. Cieľ: zabezpečiť komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti deťom v
pôsobnosti druhého bratislavského okresu.
Cieľ splnený: bolo realizovaných 402 vyšetrení z toho 173 odkladov začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky a 23 návrhov na zaradenie do 0-tého ročníka.
2. Cieľ: poskytnúť komplexnú psychologickú starostlivosť žiakom s výchovnovzdelávacími
potrebami
individuálnym
vyšetrením
v CPPPaP.
Používať
psychodiagnostické prostriedky primerané veku.
U detí a žiakov ZŠ Biskupická - možnosť poskytnúť vyšetrenie na škole.
Žiakom z 0-tých ročníkov nebolo možné zabezpečiť rediagnostiku ku koncu školského
roku pred nástupom do 1.ročníka vzhľadom na opatrenia COVID 19, a preto mohol byť
cieľ len čiastočne splnený.
3. Cieľ: poskytnúť psychologickú diagnostiku intelektovo nadaným deťom a
poradenstvo rodičom - s možnosťou zaradenia detí do škôl pre intelektovo nadaných
žiakov alebo s možnosťou individuálneho začlenia v bežnej triede. Bolo realizovaných
119 vyšetrení. V školskom roku 2019/20 naše oddelenie zrealizovalo seminár:
„Nadané dieťa v predškolskom veku“ ako súčasť projektu: „Pomôžme deťom a žiakom
so ŠVVP“ – ktorý bol podporený MÚ Ružinov .
Cieľ splnený.

4. Cieľ: psychologická diagnostika a kariérne poradenstvo v oblasti prípravy na
povolanie bolo realizované u 174 žiakov ZŠ a SŠ.
Cieľ splnený.
5. Cieľ: metodicky viesť výchovných poradcov ZŠ a SŠ. Boli realizované 2 stretnutia
s výchovnými poradkyňami základných škôl a stredných škôl.
Cieľ splnený.
6. Cieľ: metodicky viesť školských psychológov.
– školskí psychológovia boli pozvaní na 2 odborné semináre a zúčastnili sa 9
metodických stretnutí.
Cieľ splnený.
7. Cieľ: zlepšenie informovanosti rodičov prostredníctvom osvetovej činnosti.
Cieľ splnený - zabezpečenie online poradenstva ( 2 dni v týždni počas homeoffice
práce v období koronavírusu), doplnenie článkov na webovej stránke CPPPaP
a založenie FB stránky pre rodičov na rôzne témy.

ODDELENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
V OSOBNOSTNOM, VZDELÁVACOM A KARIÉROVOM VÝVINE
v školskom roku 2019/2020.
Špeciálnopedagogické oddelenie v CPPPaP v školskom roku 2019/2020 tvorilo
celkovo 7 odborných zamestnancov, špeciálnych pedagógov. Dve špeciálne
pedagogičky boli zamestnané na ½ pracovný úväzok a 5 špeciálnych pedagogičiek na
plný (celý) pracovný úväzok. Z celkového počtu OZ oddelenia bola jedna špeciálna
pedagogička k 9/2019 prijatá do pracovného pomeru a od 10/2019 zaradená do
adaptačného vzdelávania, ktoré k 6/2020 bolo úspešne ukončené a špeciálna
pedagogička bola preklasifikovaná na samostatného odborného zamestnanca.
Zabezpečenie starostlivosti o ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti CPPPaP BA II
V starostlivosti špeciálnopedagogického oddelenia máme 21 ZŠ, 28 SŠGymnáziá, OA, SOŠ, SUŠ, SPŠ, SZŠ v našej pôsobnosti (mestská časť
Bratislava – Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice). Naše centrum navštevujú aj
klienti iných mestských obvodov prichádzajúci na vlastnú žiadosť. Všetky ZŠ a SŠ
v našej pôsobnosti sú prerozdelené medzi jednotlivých odborných zamestnancov
v špeciálnopedagogickom oddelení tak, aby starostlivosť o tieto školy, a teda
potenciálnych klientov, bola realizovaná podľa možností efektívne a flexibilne.

Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika a poradenstvo
Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom
a kariérovom
vývine
v školskom
roku
2019/2020
poskytlo
komplexnú
špeciálnopedagogickú starostlivosť celkovo 737 klientom. Individuálnych aktivít
s klientom a konzultácii so zákonnými zástupcami bolo 1833, záverečnou
špeciálnopedagogickou správou bolo uzavretých 773 klientov. V odborno-metodickej
činnosti špeciálnopedagogického oddelenia bolo zaevidovaných spolu 5352
odborných činností.
Najväčšie zastúpenie klientely tvorili problémy v učení (178), zdravotné
znevýhodnenie (361), nadanie –talent (11), poruchy vo vývine reči (18). Vyšetrenia
boli realizované v maximálnej miere na žiadosť zákonného zástupcu / rodiča alebo
klienta.
Špeciálnopedagogické oddelenie poskytovalo špeciálnopedagogickú, individuálne
orientovanú starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, komplexnú individuálnu špeciálnopedagogickú diagnostiku a rediagnostiku
žiakom ZŠ a SŠ. Súčasne bolo poskytované špeciálnopedagogické poradenstvo
zdravotne znevýhodneným deťom/žiakom, žiakom nadaným a žiakom zo sociálne
znevýhodneného prostredia v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces ich
rodičom, zákonným zástupcom, klientom, pedagogickým a odborným zamestnancom.
Po komplexnej diagnostickej činnosti bola zabezpečovaná odbornými zamestnancami,
špeciálnymi pedagógmi, v rámci personálnych a organizačných možností chodu
špeciálnopedagogického oddelenia pravidelná reedukačná činnosť, poskytovanie
nápravných cvičení a programov deťom a žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. V prevažnej miere sme poskytovali poradenstvo v oblastiach:
 vývinové problémy detí predškolského veku
 výkonové zlyhanie žiakov ZŠ a SŠ, výchovno-vzdelávacie problémy, narušenie
študijnej motivácie
 špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia
 špecifické problémy nadaných žiakov
 začleňovanie detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami –
špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika
 rediagnostika špecifických porúch učenia
 techniky učenia, nedodržiavanie psycho-hygienických zásad štúdia
 metodická pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
a plánov

Individuálna práca odborného zamestnanca špeciálnopedagogického
oddelenia
Z hľadiska riešenia problematiky odborní zamestnanci oddelenia pracovali
celkovo s klientmi formou individuálnej práce v zmysle diagnostiky,
rediagnostiky, komplexnej reedukácie a poskytovaného poradenstva zákonným
zástupcom klienta event. plnoletému klientovi. Diagnostické, rediagnostické vyšetrenia

boli vždy ukončené a uzavreté záverečnou písomnou správou z diagnostického
procesu. V školskom roku bolo napísaných celkovo 825 správ, z toho 773
špeciálnopedagogických správ a 52 dodatkov k špeciálnopedagogickým správam
a k asistentom učiteľa. Záverečné správy boli individuálne konzultované a odovzdané
zákonnému zástupcovi / klientovi. Zároveň bolo poskytované individuálne poradenstvo
pedagogickým aj odborným zamestnancom škôl. Počas obdobia COVI-19 (od 3/20207/2020) bolo poradenstvo realizované prostredníctvom on-line poradenstva,
telefonicky, alebo prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Komplexnú starostlivosť o žiakov so ŠVVP sme zabezpečili procesmi
diagnostiky a prognostiky, navrhovaním odporúčaní a podkladov pre IVVP
a realizáciou intervenčných postupov – reedukáciou, kompenzáciou, korekciou, ako aj
úzkou spoluprácou s rodičmi, s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl,
ktorými boli predovšetkým školský špeciálny pedagóg a psychológ, výchovný poradca,
asistent učiteľa a pod., prípadne inými odborníkmi napr. logopédmi, lekármi a pod..
Oddelenie zabezpečovalo prevenciu a korekciu, komplexnú reedukačnú
činnosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v oblasti
zdravotného oslabenia, špecifických vývinových porúch učenia, porúch správania
a nadaným žiakom, ako aj žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou
v kombinácii s poruchou učenia.
V rámci vnútorných potrieb oddelenia boli realizované Konziliárne dni
špeciálnopedagogického oddelenia, obsahom ktorých bola príprava, štúdium
odborných materiálov, konzultácie odborných, legislatívnych materiálov, zákonov,
aplikácií vzdelávacích programov pre ZŠ a SŠ, konzultácie klientov – ťažšie prípady,
možné postupy ďalšej práce, spolupráca s inými odborníkmi a iné.
Prevenciu v oblasti porúch učenia sme realizovali individuálne prostredníctvom
práce s rizikovými jedincami prevažne u detí predškolského veku a žiakov mladšieho
školského veku, kde sa vyskytli rizikové faktory v podobe predčasného narodenia, u
detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, s problémami v lateralizácii,
s oslabenými čiastkovými funkciami a výkonmi, u žiakov so sociálne znevýhodneného
prostredia a pod..
Diagnostika a korekcia bola zameraná prevažne na:
 deficity poznávacích a kognitívnych schopností
 deficity v jazykových schopnostiach
 deficity v exekutívnych funkciách – v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej
aktivity
 percepčno-motorické deficity
 deficity v jemnej motorike a koordinácii
 ťažkosti s orientáciou v čase a priestore
 profesijná orientácia detí so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením
Forma práce špeciálno-pedagogického oddelenia:
 špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika
 poradenská a konzultačná činnosť











reedukačné, kompenzačné postupy
spracúvanie odborných vyjadrení a podkladov k IVVP
odporúčania na asistenta učiteľa, k maturitnej skúške, k špecifickým predmetom
Vzdelávacích programov (RŠF, TKC, ILI)
depistážna činnosť (vyhľadávanie detí a žiakov s rizikovým vývinom v rámci ZŠ)
metodická a školiaca činnosť (smerom k výchovným poradcom na SŠ a školským
špeciálnym pedagógom na ZŠ)
informačná činnosť (možnosti štúdia na ZŠ, SŠ a VŠ pre žiakov so ŠVVP)
zisťovanie situácie v triedach formou pozorovania pri výskyte problémov (vzťahy
učiteľ-žiak v rámci vzdelávania a pod.)
riešenie problémov detí so ŠVVP na ZŠ a SŠ
prednášková činnosť.

Organizácia práce oddelenia:
Práca s klientom prebiehala v školskom roku 2019/2020 len individuálnou
formou. Jednotlivé špeciálnopedagogické vyšetrenia - diagnostiky, rediagnostiky boli
realizované priamo v mieste pracoviska CPPPaP II. Na základných školách, ktoré žiaci
navštevovali, prebiehali len potrebné pozorovania v triedach, na vyučovacom procese
(formou práce v teréne). Cieľom bolo pozorovanie a práca so žiakom v prirodzených
podmienkach školského zariadenia. Súčasne boli poskytované odborné konzultácie,
odborné špeciálnopedagogické poradenstvo školským špeciálnym pedagógom,
školským psychológom, pedagogickým zamestnancom ohľadom lepšieho
a efektívnejšieho aplikovania diagnostických záverov a záverečných odporúčaní pre
prácu so žiakom do vzdelávacieho procesu. Stimulačný program detí z predškolských
zariadení prebiehal v tomto školskom roku len individuálnou formou pod vedením
špeciálneho pedagóga. Z dôvodu vysokej potreby diagnostickej a rediagnostickej
činnosti, prebiehala reedukačná činnosť v menšej miere, boli zabezpečené pravidelne
sa opakujúce reedukačné stretnutia pre 32 žiakov v celkovom počte 146 reedukačných
stretnutí. Reedukačné stretnutia a odborné poradenstvo od 3/2020 bolo po vzájomnej
dohode s rodičom/zákonným zástupcom klienta a s prihliadnutím na jeho technické
možnosti (PC, internetové pripojenie, tablet...) realizované prostredníctvom aplikácie
ZOOM alebo po telefonickej konzultácii bol reedukačný materiál zasielaný klientovi
v písomnej podobe a následne konzultovaný.
Adaptačné vzdelávanie
K 9/2019 bola do pracovného pomeru na pozíciu špeciálneho pedagóga prijatá
1 absolventka vysokej školy PdF. Od 10/2019 bola zaradená do adaptačného
vzdelávania. Pod vedením uvádzajúceho OZ realizovala diagnostickú
a rediagnostickú činnosť, reedukačnú činnosť, odborné špeciálnopedagogické
poradenstvo. V čase od 10/2019 do 11/2019 v spolupráci s ostatnými OZ oddelenia
absolvovala špeciálnopedagogické „náčuvy“ počas ich odbornej práce s klientom a od
11/2019 súčasne začala vykonávať aj diagnostickú / rediagnostickú činnosť pod
dohľadom OZ špeciálnopedagogického oddelenia. Zároveň pod dohľadom

uvádzajúceho OZ uzatvárala záverečnou správou diagnostikovaných klientov,
odovzdávala a konzultovala závery vyšetrení so zákonným zástupcom event.
plnoletým klientom. Poskytovala špeciálnopedagogické poradenstvo školským
zariadeniam, školám, odborným a pedagogickým zamestnancom. V 6/2020 bolo
adaptačné vzdelávanie podľa Programu adaptačného vzdelávania odborného
zamestnanca na oddelení špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine úspešne ukončené záverečným pohovorom pred
trojčlennou skúšobnou komisiou.

Dlhodobé vzdelávanie odborných zamestnancov špeciálnopedagogického
oddelenia
V školskom roku 2019/2020 pokračoval 1 OZ v dlhodobom vzdelávaní :
 Vzdelávanie v psychodynamickej psychoterapii - 1 OZ pokračoval v dlhodobom
výcviku, ktorý zabezpečuje SIPP
 Terapia hrou – 1 OZ pokračoval vo výcviku, Košice, lektor - PhDr. Reichelová
Všetky náklady spojené so vzdelávaním, výcvikmi, vzdelávacími aktivitami si hradil
odborný zamestnanec z vlastných finančných prostriedkov a absolvoval, navštevoval
ich v čase pracovného voľna alebo v čase svojej dovolenky.
Profesijný rozvoj odborných zamestnancov špeciálnopedagogického
oddelenia - vzdelávanie
 Funkčné vzdelávanie - Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického
zamestnanca a odborného zamestnanca - ukončené odovzdaním záverečnej
práce a vykonaním záverečnej skúšky - vedúca špeciálnopedagogického
oddelenia – 1 OZ
 Vykonanie 1. atestačnej skúšky v Metodicko-pedagogickom centre BA – 1 OZ
Sekcia špeciálno-pedagogickej diagnostiky
Metodička, určená zo špeciálnopedagogického oddelenia, pre sekciu
špeciálnopedagogickej diagnostiky sa aktívne zúčastnila na stretnutí v CPPPaP na
tému: Grafomotorika. Teoretické východiská, uplatňované diagnostické metódy,
reedukačné techniky, programy a námety v praxi špeciálneho pedagóga
–
organizované v CPPPaP BA I za aktívnej účasti špeciálnych pedagógov CPPPaP v
BSK. Na metodickom stretnutí sekcie špeciálnopedagogickej diagnostiky zameranom
na horeuvedenú tému sa zúčastnili všetci odborní zamestnanci oddelenia
špeciálnopedagogického poradenstva. Z dôvodu COVID -19 sa ďalšie plánované
skupinové stretnutia sekcie špeciálnopedagogického poradenstva žiaľ nepodarilo
zrealizovať (plánované stretnutie sekcie na 16.4.2020 v CPPPaP Pezinok bolo
zrušené). Potrebné témy, ktoré „vyvstali“, boli následne riešené skôr individuálnym
spôsobom, prostredníctvom telefonickej alebo mailovej komunikácie, alebo
prostredníctvom aplikácie ZOOM medzi jednotlivými odbornými zamestnancami
rôznych CPPPaP.

Metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov
Metodickým vedením školských špeciálnych pedagógov zo škôl, v našej územnej
pôsobnosti, v školskom roku 2019/2020, bola poverená 1 OZ. Počas celého školského
roku informovala školských špeciálnych pedagógov o plánovaných stretnutiach
a témach prostredníctvom mailovej pošty. Súčasne boli plánované a organizované
skupinové stretnutia školských špeciálnych pedagógov zo ZŠ a SŠ priamo na pôde
CPPPaP II podľa vopred dohodnutých tém a s odborníkmi zabezpečenými
prostredníctvom metodičky do 3/2020, do obdobia prerušenej odbornej činnosti škôl
a školských zariadení z dôvodu COVID-19. Uskutočnené stretnutia do 3/2020 sa týkali
nasledujúcich tém:
 Efektívne rodičovstvo
 Digitálne deti
 Spolupráca školských špeciálnych pedagógov s CPPPaP
 Poskytovanie odporúčaní ohľadom odbornej literatúry, didaktických pomôcok, hier,
reedukačných metód vhodných pre prácu so žiakom v školskom prostredí
 Vymedzenie úloh a kompetencií školského špeciálneho pedagóga vzhľadom na
zákon 138/2019
 Poskytovanie odborného poradenstva školským špeciálnym pedagógom v ohľade
legislatívnych zmien, o aktualitách k žiakom so ŠVVP

Prezentácie, prednášky, semináre na ZŠ, SŠ
Počas školského roku 2019/2020 boli mimo priestorov CPPPaP na základe
požiadavky, a teda vyjadrenej potreby zo strany vedenia ZŠ a SŠ, realizované za
aktívnej účasti odborných zamestnancov špeciálnopedagogického oddelenia
prednášky, prezentácie, semináre, workshopy pre učiteľov, odborných zamestnancov
ZŠ, SŠ tematicky zamerané na
 Metodiku a tvorbu IVVP.
 Spoluprácu a servis odborníkov: špeciálno-pedagogický servis
 Aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov.
 Špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Metódy
a formy práce. Kompenzačné pomôcky.
 Vedenie triedy k spolupráci s deťmi s poruchami učenia. (ZŠ)
 Využitie pojmových máp u žiakov so ŠVVP na ZŠ
 Využitie pojmových máp u žiakov so ŠVVP na SŠ
Uvedená odborná činnosť bola realizovaná na ZŠ – Podzáhradná, Rajčianská,
Kulíšková, Bieloruská a SŠ – Stredná odborná škola dopravná, Stredná priemyselná
škola dopravná.
Interné semináre organizované v CPPPaP
Odborní zamestnanci špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom vývine sa zúčastňovali aj na interných seminároch

organizovaných a realizovaných na pôde CPPPaP Ba II za aktívnej účasti lektorov v
témach:
 Digitálne deti – 7 OZ
 Chuť žiť – na tému anorexia – 6 OZ
 ROPRATEM – pomalé pracovné tempo – 7 OZ
 Diagnostika ŠPU s využitím: Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností
pre školskú a klinickú prax. Mikulajová Caravolas – 7 OZ
 Skúšky čítania a pravopisu. Mikulajová – 7 OZ

Konferencie, semináre a workshopy mimo CPPPaP
Odborní zamestnanci špeciálnopedagogického oddelenia sa zúčastňovali
počas školského roku i na konferenciách, seminároch a workshopoch organizovaných
inými odbornými inštitúciami:
 ROPRATEM – pomalé pracovné tempo a možnosti jeho rozvíjania – 1OZ
 MABEL – Paneurópska VŠ – Prof. PhDr. Mikulajová – 2OZ
 Najnovšie poznatky o ADHD, Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH – 5 OZ

Štúdium a spracúvanie odbornej literatúry počas obdobia COVID-19
Štúdium odbornej literatúry a jej odborné spracovanie pre potreby
špeciálnopedagogického oddelenia a pre potreby ostatných oddelení zariadenia
CPPPaP, pre potreby podkladov k prezentáciám aplikovaných na ZŠ, SŠ, bolo vo
zvýšenej miere realizované práve počas homeofficu OZ, v období prerušenia výkonu
odborných činností všetkých škôl a školských zariadení z dôvodu COVID-19. Odborní
zamestnanci oddelenia sa zamerali prevažne na:
 Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených (ŠPU)
 Vzdelávací program - Aplikácie vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným
postihnutím a všeobecným intelektovým nadaním (ŠPU)
 Vzdelávací program – Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov s poruchou
aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie
(ŠPU)
 Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní – Muličáková, Ustohalová
2015
 Diagnostiku, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so ZZ – Nucem, 2015
 Materiál - Od integrácii k inklúzii - VÚDPaP
 Digitálne médiá – Kubíková
 Krotitelia displejov - Kubíková
 Základy dětského lekářství pro speciálni pedagogy
 Ako sa úspešne učiť s ADHD – Stefani Rietzler
 Šest kroků ke zvládnutí ADHD – Cathy Laver Bradbury
 ADHD u dospelých


















Deti a hranice – Dr. Henry Cloud
Aspergerov syndróm a ťažkosti v učení
Díťe s dyskalkúlií ve škole – P. Babtie, J. Emerson
Dyslexie. Metódy reedukácie špecifických porúch učenia – D. Jucovičová, H.
Žáčková
Inovácia poradenských metód v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre
žiakov so ŠVVP – Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Asistent učiteľa
Poruchy učenia. Zelinková, Pokorná, Matějček
Výchova leváků v rodine. Aktuálny problém špeciálnej pedagogiky. Sovák
Dieťa v centre odbornej pozornosti
Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. Hančaríková,
2010.
Když mozek pracuje jinak. Bragdon Gamon, 2006
Tourettov syndróm na webe
Královná chaosu. Ako byť úspešná v zaměstnaní. Z. Kessler
Štúdium metodického pokynu 21/2011, 22/2011
Štúdium odborných článkov
Usmernenie k vydávaniu odporúčaní o potrebe zaviesť asistenta učiteľa pre žiakov
so ZZ

Pozornosť bola venovaná aj štúdiu zahraničnej odbornej literatúry
 App rendre á éduquer – odborné články
A štúdiu odbornej literatúry v elektronickej verzii
 Metódy diagnostiky dyslexie Mikulajová M.
 Včielka on-line zameranej na čítanie u žiakov na 1. st. ZŠ
Webinár – účasť na internetovom vysielaní
V čase od 3/2020 do 6/2020, kedy mali všetky MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia
prerušenú odbornú činnosť z dôvodu COVID-19, sa zúčastňovali odborní zamestnanci
špeciálnopedagogického oddelenia na internetovom vysielaní jednotlivých webinárov
na témy:
 Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení - VÚDPaP
 Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami v učení - VÚDPaP
 Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení - VÚDPaP
 Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení - VÚDPaP
 Ako rozvíjať komunikačné zručnosti detí s ťažkosťami v učení -VÚDPaP
 Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení – VÚDPaP
 O šťastí s Alešom Bednaříkom

Osvetové a metodické aktivity oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva
v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
V priebehu školského roku 2019/2020 bolo prostredníctvom odborných
zamestnancov realizovaných 5352 metodických aktivít. Stretnutia s rodičmi,
výchovnými poradcami, so školskými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi,
učiteľmi boli zamerané prevažne na témy - poruchy učenia a správania, testovanie T5
a T9, voľba povolania u žiakov so ŠVVP, integrácia a IVVP, žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, tvorba metodických materiálov pre učiteľov
žiakov so ŠVVP.
Individuálne a frontálne boli prostredníctvom odborných zamestnancov
oddelenia poskytované metodické konzultácie riaditeľom a učiteľom škôl k vyššie
menovaným témam priamo na školách a v CPPPaP, počas obdobia 1.vlny COVID19, prostredníctvom telefonickej, mailovej komunikácie alebo prostredníctvom
aplikácie ZOOM.
Evupp, archív, administratíva
Odborní zamestnanci sa okrem odbornej činnosti venovali aj evidovaniu
metodicko-odbornej činností a práce s klientom do systému Evupp prevažne v čase
COVID-19 počas homeofficu, čo bolo evidované aj v týždenných výkazoch práce
jednotlivých odborných zamestnancov.
Zároveň odborní zamestnanci zabezpečovali evidenciu osobných spisov
klientov potrebných na odovzdanie a založenie do archívu.
Odborným zamestnancom vyplývalo z pracovnej povinnosti zároveň z každého
špeciálnopedagogického vyšetrenia vypracovať záverečnú správu, pred vyšetrením
vyplniť so zákonným zástupcom iné potrebné administratívne tlačivá ako napr.
informovaný súhlas, tlačivo o bezinfekčnosti (COVID-19), doplniť potrebné údaje. Pre
školy vypĺňali tlačivá potrebné k prideleniu asistenta učiteľa pre žiakov so ŠVVP.
Každý mesiac odborní zamestnanci vypracúvajú a odovzdávajú mesačné
výkazy pracovnej činnosti, v čase COVID-19 týždenný harmonogram vykonávanej
odbornej práce počas homeofficu.
On-line poradenstvo
V čase COVID-19 bolo zabezpečované klientom v našej územnej pôsobnosti aj
on-line
poradenstvo
odborným
zamestnancom
zo
psychologického,
špeciálnopedagogického oddelenia a z oddelenia prevencie počas štyroch
pracovných dní (pon – št) v čase od 9 hod – 15 hod.
Porady
Všetky porady špeciálnopedagogického oddelenia, porady vedenia – gremiálne
porady, prevádzkové porady, boli počas COVID-19 realizované prostredníctvom
aplikácie ZOOM.
Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom
a kariérovom vývine
Cieľom oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva bolo vstupovať do týchto
okruhov, situácií a problémov: vývinové problémy detí predškolského veku, školská

spôsobilosť, výkonové zlyhania žiakov na základných a stredných školách, výchovnovzdelávacie problémy, narušenie študijnej motivácie, špecifické problémy nadaných
detí, žiakov, špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia,
začleňovanie detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami –
špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika, rediagnostika špecifických porúch
učenia u žiakov základných a stredných škôl, techniky učenia, nedodržiavanie
psychohygienických zásad štúdia, metodická pomoc pri tvorbe individuálnych
výchovno-vzdelávacích programov a plánov. Ciele sa nám podarilo naplniť.
Cieľ zamerať sa na diagnostiku a korekciu na deficity v poznávacích a kognitívnych
schopnostiach, deficity v jazykových schopnostiach, deficity v exekutívnych funkciách,
percepčno-motorických deficitoch, v jemnej motorike a koordinácii, v ťažkostiach s
orientáciou v čase a priestore, na hyperaktivitu, impulzivitu, oblasť psychosociálneho
narušenia, profesijnej orientácie žiakov so ŠVVP sa nám podarilo naplniť.
Cieľ realizovať metodické stretnutia pre školských špeciálnych pedagógov
a zamestnancov školských zariadení poverených starostlivosťou o deti, žiakov so
ŠVVP sme naplnili. Tematicky sme sa zamerali na deti, žiakov so zdravotným
znevýhodnením v oblasti porúch učenia ako aj na nadané deti, žiakov – možnosti
reedukácie ťažkostí a oslabených čiastkových funkcií, rozvíjanie kreativity u nadaných
detí, tvorbu individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov a iné.
Školám sme poskytovali metodické a školiace stretnutia tematického charakteru
(poruchy učenia - dyslexia dysgrafia, dysortografia, kompenzačné pomôcky,
využívanie pojmových máp u žiakov so ŠVVP na ZŠ i SŠ), ktoré boli určené
v prevažnej miere učiteľom škôl v mieste školy.
V špeciálnopedagogickom oddelení sme plánovali naďalej poskytovať metodické
a supervízne stretnutia, čo sme splnili.
Praxe pre študentov špeciálnej pedagogiky z dôvodu Covid-19 nebolo možné
zrealizovať.
Ďalšie cieľové oblasti:
1. Cieľ: zabezpečiť depistáž, prevenciu a komplexnú edukatívnu rehabilitáciu
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ďalej ŠVVP/
v oblasti zdravotného oslabenia, špecifických vývinových porúch učenia
a správania, nadaným žiakom – cieľ splnený
2. Cieľ: poskytnúť a zabezpečiť výkon terapeuticko-výchovnej pomoci deťom
a žiakom s poruchami vývinu alebo správania, s ohrozeným emocionálnym
vývinom a deťom so sťaženými životnými podmienkami v dôsledku ich
zdravotného znevýhodnenia a ich zákonným zástupcom - cieľ splnený
3. Cieľ: prevencia a individuálna práca s rizikovými jedincami prevažne deťmi
predškolského a mladšieho školského veku v oblasti grafomotoriky
a jazykového vývinu. V prípadoch, kde sa vyskytli najmä rizikové faktory - cieľ
splnený
4. Cieľ: Komplexná starostlivosť o žiakov so ŠVVP zabezpečiť procesom
diagnostiky, rediagnostiky a prognostiky, navrhovania /podklady pre IVVP
a odporúčania/ a realizácie ďalších intervenčných postupov – reedukácie,
kompenzácie, korekcie, ako aj úzkej spolupráce s rodičmi, s pedagogickými
a odbornými zamestnancami škôl /školský špeciálny pedagóg a psychológ,
výchovný poradca, asistent učiteľa a pod./ a inými súvzťažnými odborníkmi
/logopédi, lekári a pod/. - cieľ splnený

5. Cieľ: Poskytovať metodické vedenie školským špeciálnym pedagógom ZŠ
a výchovným poradcom SŠ. Cieľ splnený : 3 odborné semináre a individ.
konzultácie podľa požiadaviek - cieľ splnený
6. Cieľ – v rámci prednáškovej činnosti zamerať sa na prosociálne správanie
u žiakov ZŠ, na vlastné sebapoznanie, psychohygienické aspekty vzdelávania,
práca so stresom
7. Vzdelávanie zamestnancov, začatie adaptačného vzdelávania nového
zamestnanca - cieľ splnený
8. Vnútorná kontrolná a riadiaca činnosť, formou pravidelných porád oddelenia,
individuálnych
konzultácií
a kontrolou
dokumentácie,
kontroly
prostredníctvom pravidelných mesačných výkazov pracovnej činnosti
jednotlivých OZ - cieľ splnený

ODDELENIE PORADENSTVA V OBLASTI SOCIÁLNEHO VÝVINU A
PREVENCIE
v školskom roku 2019/2020.
Činnosti oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie (ďalej len
oddelenie prevencie) prebiehali najmä skupinovou formou prevažne vo forme
zážitkovo-výcvikových skupín a besied, okrem toho sme poskytovali individuálne
poradenstvo. Pracovníci/-čky oddelenia poskytovali aktivity a služby pre žiakov/-čky,
ich rodiny a pedagógov/-ičky zo základných a stredných škôl v našej pôsobnosti.
V školskom roku 2019/2020 pracovali na oddelení prevencie 4 sociálni/-e
pedagógovia/-ičky a dve psychologičky. Celkový počet fyzických zamestnancov/-kýň
pracujúcich na oddelení prevencie je k 31.8.2020 šesť osôb, počet úväzkov 5,5.
Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie v školskom roku
2019/2020 realizovalo nasledovné odborné aktivity:
1.
Práca s problémovými triedami na I., II. stupni ZŠ a stredných školách
2.
Tematické besedy na školách
3.
Odborné konzultácie s učiteľmi
4.
Spolupráca s koordinátormi prevencie
5.
Klubové aktivity, komunity detí, akcie pre deti
6.
„Zaži sám seba, Krok za krokom“- polouzavretá skupina
7.
„Vykroč s nami do sveta hier“- polouzavretá skupina
8.
Práca s individuálnymi klientmi
9.
Odborné praxe študentov VŠ
10.
Homeoffice práca počas epidémie COVIDU-19
11.
Realizácia projektov

12.
13.

Prednášková a popularizačná činnosť
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

V šk. roku 2019/20 prišlo ku zníženiu počtu všetkých uskutočňovaných aktivít z dôvodu
epidémie COVID-19 a zákazu uskutočňovať individuálne alebo skupinové aktivity od
10.3.2020 do začiatku júna 2020. V júni sme mali povolené poskytovať len urgentnú
starostlivosť a venovali sme sa prípravám na sťahovanie celého zariadenia. Na
oddelení sa uskutočnili aj personálne zmeny. Privítali sme novú začínajúcu kolegyňu
a druhá kolegyňa si zmenila úväzok na polovičný. Napriek zmenám sa nám v krátkom
čase podarilo stabilizovať a myslíme, že aj kvalitne poskytovať či už individuálne alebo
skupinové aktivity.
Tak ako v minulom školskom roku sme sa zamerali na analýzu a sebareflexiu našej
práce formou supervíznych a intervíznych stretnutí a venovali sa rozpracovaniu cieľov
jednotlivých aktivít (Klubové aktivity, individuálna poradenská práca, práca s triedami).
Vytvárali sme priestor na ďalšie vzdelávanie zamestnancov/-kýň či už formou interných
alebo externých aktivít, tréningov a výcvikov.
Dlhodobo sa zamýšľame nad úspešnosťou, produktívnosťou a zmyslom skupinových
aktivít zameraných pre žiakov/-čky v podobe práce s triedou. Našu úlohu a
kompetenciu čoraz viac vidíme v metodickom vedení hlavne triednych učiteľov/-liek,
keďže z personálnych a časových dôvodov nie sme schopní uskutočňovať vo veľkom
počte podporné a teambuildingové aktivity pre triedu. Práve triedny/-a učiteľ/-ka túto
možnosť má pri opakovanom a intenzívnom kontakte so svojou triedou ( v podobe
triednych stretnutí). Nielen z týchto dôvodov smerovali naše aktivity k tvorbe
podkladov a metodických materiálov pre prácu s triednymi učiteľmi/-kami. V školskom
roku 2020/2021 budú tieto vzdelávacie aktivity pilotne realizované.
Práca s triedami na I, II stupni ZŠ a stredných školách – Deň otvorených dverí
Práca s triedami na I. stupni ZŠ – Deň otvorených dverí
Cieľom opakujúcich sa dvojhodinových stretnutí prebiehajúcich na škole je práca
s triedami. S požiadavkou na prácu nás oslovoval triedny/a učiteľ/-ka v spolupráci
s koordinátorom/-kou prevencie danej školy. Cieľom aktivít v triede bolo najmä
zlepšenie disciplinovanosti a rešpektovanie dohodnutých pravidiel v triede, riešenie
vzťahov a konfliktov medzi deťmi navzájom alebo eliminácia agresívneho správania.
Využívali sme hry a aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov a spolupráce, ale aj hry
na uvoľnenie a zlepšenie koncentrácie. Súčasťou práce boli aj konzultácie s triednymi
učiteľmi/-kami, ktorí/é dostali odporúčania ako ďalej s triedou pracovať. V školskom
roku 2019/2020 sme zrealizovali 15 stretnutí s 308 účasťami spolu 30 vyučovacích
hodín (2018/2019: 47 stretnutí s 909 účasťami).
Práca s triedami na II. stupni ZŠ a stredných školách – Deň otvorených dverí
Cieľovou skupinou trojhodinových zážitkových aktivít v priestoroch oddelenia
prevencie sú triedy, v ktorých učitelia/-ky vnímajú ťažkosti učiť a spolupracovať so
žiakmi/-čkami a je potrebné zlepšiť vzťahy medzi žiakmi/-čkami. Cieľom stretnutí je
zistiť ako situáciu vnímajú deti a motivovať ich k žiadanej zmene. Využívame najmä
psychosociálne hry zamerané na podporu spolupráce, sebaspoznávania, pracujeme
so skupinovou dynamikou. Triedni/-e učitelia/-ky dostali po stretnutí návrhy

a odporúčania pre ďalšiu prácu s triedou. Uskutočnilo sa 72 stretnutí s triedami s 1443
účasťami, spolu 178 hod ( 2018/2019: 115 stretnutí, 2289 účastí, 289 hodín) z toho 1.
stretnutie v 39 triedach, 2.stretnutie v 26 triedach, 3.stretnutie 11 triedach, 4.stretnutie
v 4 triedach, 5.stretnutie v 4 triedach, 6.stretnutie v 3 triedach. 7. stretnutie v 3
triedach.
Z toho 53 stretnutí sa uskutočnilo na II. stupni ZŠ a 19 stretnutí na SŠ. Na škole sa
uskutočnilo 58,62% stretnutí (2018/2019 - 43%). V porovnaní s minulým školským
rokom sme viac stretnutí uskutočnili na škole. Bolo to spôsobené väčším počtom
stretnutí, ktoré boli pokračujúce, a ktoré uskutočňujeme spravidla na škole. Stredné
školy skôr využívajú z našej ponuky primárnu prevenciu vo forme besied a majú
problém poskytnúť nám priestor na stretnutia s triedami zameranými na riešenie
konfliktov a vzťahov. Triedny/a učiteľ/ka bol/a prítomný/á na 23 stretnutiach.
Percentuálne sa zvýšil počet stretnutí za účasti učiteľa/-ky na 26,97% (20% 2018/2019), čo bol aj náš zámer viac vtiahnuť do diania učiteľa/ku. Účasť na stretnutí
im pomohla pomôcť k lepšiemu pochopeniu správania a konania žiakov/-čiek a viedla
k ich priblíženiu. Našou snahou bolo pre učiteľov/-ky modelovo prezentovať riešenie
konfliktov na základe nenásilnej komunikácie. Účasť triedneho/nej učiteľa/-ky na
stretnutí s triedou sme odporúčali obzvlášť v prípade vzniku nových kolektívov ( piata
a šiesta trieda ZŠ a prvé triedy SŠ).
Najčastejšie riešenými témami v nami vytvorených kategóriách v rámci stretnutí s
triedami na ZŠ a SŠ boli „živé deti“, poruchy pozornosti, nedisciplinovanosť (79
stretnutí), outsider v triede (41 stretnutí), problémové správanie jednotlivca v triede
(29 stretnutí), narušený vzťah učiteľ- žiak (28 stretnutí), nesformovaný kolektív (26
stretnutí) a žiadny vážnejší problém (25 stretnutí) .

1. Tematické besedy na školách
Tematické besedy pre žiakov/-čky základných škôl a žiakov stredných škôl sú
aktivitami primárnej prevencie, ktorých cieľom je sprostredkovať pomocou zážitku
a vzájomného dialógu prehodnotenie názorov a postojov žiakov/-čiek a poskytnúť
dôležité informácie. Niekedy vzniká požiadavka na okamžitú intervenciu (napr.
spolužiak, ktorý berie drogy, skúsenosti s extrémistickými skupinami). Beseda slúži
zároveň na informovanie žiakov/-čiek o CPPPaP ako o možnosti pomoci pri rôznych
druhoch problémov (rodinné, osobnostné atď.). Školám ponúkame viacero tém besied,
vychádzame tiež v ústrety špecifickým požiadavkám danej školy alebo triedy. Nastal
celkový pokles besied (primárna prevencia), pretože sme v priebehu I. polroku
školského roka prestali ponúkať tieto aktivity. Dôvod bol, že pre nás bola priorita
nechať si časový a personálny priestor na krízové intervencie v triedach (väčšinou
zameraných na šikanovanie alebo medziľudské vzťahy medzi žiakmi/-čkami navzájom
alebo medzi učiteľom/kou a žiakmi/-čkami) a uskutočňovať zároveň pokračujúce
(druhé, tretie) stretnutia v triedach, ktoré si to vyžadovali. V školskom roku 2019/2020
. Vzhľadom na obmedzenie aktivít v súvislosti s ochorením COVID-19 nemá význam
porovnávať údaje z predchádzajúceho školského roka. Zoznam tém besied
realizovaných v tomto školskom roku uvádzame nižšie. Naďalej sme distribuovali
žiakom dotazník spätnej väzby. Žiaci mali možnosť sa anonymne vyjadriť, ktorá téma
v rámci besedy ich zaujala, či sa dozvedeli niečo nové a ako boli spokojní so

spôsobom a štýlom vedenia besedy našimi zamestnancami. Spätné väzby od žiakov
na našu prácu boli do veľkej miery veľmi pozitívne.
Témy besied uskutočnených v školskom roku 2019/2020:
-

extrémistické skupiny - Extrémizmus, xenofóbia a strach z inakosti vs. solidarita,
empatia (3 stretnutia, 63 účastí, 6 vyučovacích hodín),
drogová prevencia - Prevencia látkových a nelátkových závislostí (12 stretnutí,
272 účastí, 24 v. h.),
sekty a kulty - Riziká vplyvu ideologických spoločenstiev (3 stretnutí, 56 účastí,
6 v. h.),
trestnoprávna zodpovednosť - Aspekty porušovania zákona v oblasti
medziľudských vzťahov, drog a extrémizmu (6 stretnutí, 120 účastí, 12 v. h.),
obchod s ľuďmi - Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi (2 stretnutí, 40
účastí, 4 v. h.),
kyberšikana - Ako si (ne)ublížiť na internete (8 stretnutí, 186 účastí, 16 v. h.)
sexuálna prevencia (2 stretnutia, 31 účastí, 4 v. h.)
mediálna výchova - Bezpečné používanie internetu, mobilných telefónov,
riziká virtuálneho priestoru (5 stretnutí, 100 účastníkov, 10 v. h.),
poruchy príjmu potravy (7 stretnutí, 160 účastí, 14 v. h.).

2. Odborné konzultácie s učiteľmi
Odborné konzultácie pre učiteľov pri riešení problémov a situácií v ich triede
poskytujeme najmä v rámci práce s triedami na I. a II. stupni ZŠ a stredných školách,
v rámci tematických besied a poradenskej činnosti na školách. Obsahom konzultácií
bola spätná väzba o fungovaní tried a jednotlivých žiakov a návrh ďalších postupov pri
práci na riešení problémov s danou triedou alebo žiakom. Zaviedli sme aj pred každým
stretnutím distribúciu dotazníka, v ktorom nás informoval/-a triedny/-a učiteľ/-ka
o aktuálnych zmenách v triede a o ďalších očakávaniach.
Komunikovali sme často priamo s vedením školy a riešili spoločné postupy aj
v spolupráci so školskými špeciálnymi pedagogičkami a školskými psychologičkami,
aj v súvislosti so sťažnosťami žiakov/-čiek na správanie a postupy učiteľov/liek.
Kooperovali sme so školami pri organizovaní výchovných komisií a nastavovaní
programu zmeny správanie pre konkrétnych žiakov/-čky.
3. Spolupráca s koordinátormi prevencie
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili 2 stretnutia pre koordinátorov/-ky prevencie,
oproti minulosti sme sa rozhodli uskutočniť spoločné stretnutia ZŠ a SŠ vzhľadom na
to, že témy, ktoré ich zaujímajú, sú veľmi podobné. Vďaka epidemiologickej situácii
sme pripravované stretnutie v júni 2020 neuskutočnili a komunikovali sme len
emailom. Celkový počet účastníkov/-čiek všetkých stretnutí bol 40. Na stretnutiach
sme poskytli aktuálne informácie, riešili situácie na školách, dohodli intervencie na
konkrétnych školách a zisťovali potreby a požiadavky zo strany škôl. K polroku
školského roku nám koordinátori/-ky prevencie vyplnili dotazník, ktorý je spätnou
väzbou na realizované aktivity oddelenia prevencie pre ich školu, spolu s podnetmi pre
ďalšiu prácu. Celkové hodnotenia koordinátorov/-iek a ohlasy na našu prácu sú
prevažne pozitívne, kritické ohlasy vnímame ako priestor pre zlepšenie našej práce.

Okrem toho sme pre koordinátorov zrealizovali 2 semináre:
-

Projekt „Chuť žiť“, ktorý sa venuje aktuálnej téme porúch príjmu potravy (PPP).
diskusná prednáška s npor. Mgr. Malvínou Víglašovou a npor. Mgr. Martinou
Bilkovičovou, z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 2,
z odboru kriminálnej polície.

4. Klubové aktivity, komunity detí, akcie pre deti
V šk. roku sme zmenili otváracie hodiny. Piatok, kedy bola návštevnosť Klubu nižšia
sme sa rozhodli venovať interným povinnostiam (administratíva, porady oddelenia,
intervízie, supervízie a pod.) a presunuli deň, kedy sme otvorení na pondelok. Klubové
aktivity prebiehali v pondelok až štvrtok v popoludňajších hodinách prevažne
neštruktúrovanou formou. Deti voľne prichádzajú a sami rozhodujú o tom, ako budú
tráviť čas. Klientelu klubu tvoria deti vo veku 6-18 rokov z miestnych komunít, sú to
najmä klienti z individuálneho poradenstva a deti, ktoré do klubu prichádzajú po
návšteve CPPPaP v rámci našej práce s triedami alebo po uskutočnení besedy na
škole. Vďaka prijímajúcej atmosfére a jasne definovaným pravidlám majú možnosť
zažiť úspech, prijatie a postupne korigovať nevhodné spôsoby správania. Pri
nadviazaní osobného vzťahu sa deti na nás obracajú so svojimi každodennými
problémami (škola, kamaráti, rodina). Deti majú v klube možnosť vybrať si z viacerých
aktivít, ktoré hravou formou umožňujú rozvoj určitých zručností (pozornosť, pamäť,
hrubá a jemná motorika, sebaovládanie, riešenie konfliktov, empatia atď.) alebo
poskytujú zážitky dôležité pre rozvoj osobnosti (sebapoznanie, úspech, spolupráca,
poskytnutie a prijatie pomoci atď.)
Počas šk. roku 2019/2020 sa uskutočnilo 812 návštev detí. Klub bol otvorený 88 dní
a priemerná návšteva na jedno popoludnie bola 9,23 detí.
Možnosti aktivít v klube:
aktivity s prvkami arteterapie (práca s hlinou, maľovanie farbami na sklo, textil
atď.)
psychomotorické aktivity (futbal, volejbal, vybíjaná)
muzikoterapia (klavír, gitara, perkusie, bubny)
terapia hrou (psychosociálne hry, hry na rozvoj sebaovládania a pozornosti,
spoločenské hry, logické hry)
dramaterapia (spoznávanie vlastných emócií, nacvičovanie scénok, natáčanie
krátkych filmov).
rôzne outdoorové aktivity
V klube sa koná jedenkrát do týždňa spoločné stretnutie detí a pracovníkov centra
nazývané Komunita. Na komunite sa môžu deti vyjadriť k dianiu v Centre a ovplyvniť
ho vlastnými návrhmi, hlavnú časť tvoria psychosociálne aktivity, zamerané na rozvoj
určitých zručností. V šk. roku 2019/2020 sa konalo 16 komunít, spolu 81 návštev detí.
Priemer na jedno stretnutie je 5,06 detí.
Okrem pravidelnej klubovej činnosti organizujeme pre deti rôzne akcie - výlety
a aktivity mimo priestoru CPPPaP alebo organizované nad rámec bežnej prevádzky.
V tomto školskom roku sme organizovali 6 akcií, bola to opekačka, zbierka „Hodina
deťom“, návšteva Kuchajdy, cyklistický výlet a návšteva Vianočných trhov. Uskutočnilo
sa 55 účastí týchto aktivít.

5. Skupina „ Zaži sám seba, krok za krokom“
Skupina pre deti na II. stupni ZŠ bola zameraná najmä na deti s problémovým
správaním v škole, s ťažším vyjadrovaním vlastných emócií, s ťažším nadväzovaním
vzťahov so svojim okolím, so zníženým sebavedomím, s nedostatkom empatie, so
zníženou schopnosťou rešpektovať iných ľudí a nedostatočné alebo chýbajúce
vnímanie ich potrieb.
Trvalo dlhšie pokým sa zastabilizoval nejaký pevnejší počet klientov, ktorý bol počtom
klientov porovnateľný s minulým rokom. Skupinu navštevovali klienti v rozmedzí od 5.
do 9. ročníka ZŠ s prevahou 5. a 6. ročníkov.
Cieľom skupiny bolo podporiť sebavedomie jedincov, vyjadrovanie sa v kolektíve
a prijímanie, či dávanie spätnej väzby si navzájom v bezpečnom prostredí.
Klienti mali problém s dodržiavaním pravidiel, so sústredením sa na prebiehajúcu
aktivitu, s prekrikovaním sa a niekedy im trvalo dlhšie, kým sa pustili do nejakej aktivity.
Klienti v skupine boli otvorení a dalo sa s nimi diskutovať na rôzne aj osobné témy.
Problematická bola dochádzka klientov na skupinu a následná komunikácia s rodičmi,
ktorí nás neinformovali o neprítomnosti dieťaťa. Stretnutie rodičov sa nám nepodarilo
zorganizovať pre znížený záujem zo strany rodičov. Rodičom stačila telefonická
spätná väzba ohľadom ich dieťaťa. Niektorí klienti chodili na skupinu radi, iní len preto,
že si to vyžadovala škola. Potrebu skupiny hodnotíme pozitívne a aj jej vplyv na
správanie klientov.
6. Skupina „Vykroč s nami do sveta hier“
Stretnutia na skupine boli realizované zážitkovou formou so zameraním sa na rozvoj
osobnosti a sociálnych zručností detí. Pri práci sme aktívne narábali so skupinovou
dynamikou. Z metód sme pri práci využívali najmä prvky muzikoterapie, arteterapie,
psychosociálne hry a aktivity, diskusie, rolové hry a relaxačné techniky.
Skupinové stretnutia boli určené pre deti vo veku 6-10 rokov, najmä pre deti
s problémovým správaním, sociálne málo zručné, so zníženým sebavedomím,
prípadne pre deti so psychosomatickými ťažkosťami.
Základnými cieľmi a zameraním skupiny bolo vytvoriť priestor, kde v bezpečnej
atmosfére mohli deti zažiť prijatie a akceptáciu, naučili sa vyjadriť svoje emócie, ale aj
s nimi pracovať, lepšie poznať seba aj iných ľudí, rozvíjať komunikačné zručnosti
a uvedomiť si svoje hodnoty a preferencie.
V školskom roku 2019/2020 sa zrealizovalo 11 stretnutí s celkovým počtom účastí 47
a 10 účastníkmi. Stretnutia prebiehali vo štvrtok popoludní v čase od 15 tej do 16 tej
hodiny. Podarilo sa nám zrealizovať jedno stretnutie s rodičmi v mesiaci január 2020.
Stretnutie malo charakter skupinového poradenstva a prezentácie skupiny, kde rodičia
dostali informácie ako prebiehali naše skupiny, akým aktivitám sme sa venovali
a zároveň riešili problémové úlohy v skupinkách. Potom prezentovali riešenia
a stratégie a vzájomne sa zdieľali. Po stretnutiach mohli rodičia využiť i možnosť
individuálneho poradenstva a bola im poskytnutá spätná väzba na činnosť dieťaťa
v skupine.

7. Práca s individuálnymi klientmi
Oddelenie prevencie poskytuje tri druhy služieb pri individuálnej práci s klientmi:
psychologickú diagnostiku, individuálne, rodinné a skupinové poradenstvo
a rehabilitáciu, reedukáciu. Hlavnými dôvodmi príchodu klientov na individuálnu prácu
na oddelenie prevencie sú osobnostné a psychické problémy a problémy v správaní.
Okrem primárnych dôvodov sme sa u viacerých klientov venovali viacerým oblastiam.
8. Odborné praxe študentov SŠ a VŠ
Tiež nás oslovili viacerí študenti/-ky s otázkami týkajúcimi sa ich absolventských
a seminárnych prác z rôznych odborov – sociálna pedagogika, psychológia, sociálna
práca.
9. Home office a práca počas epidémie COVIDU-19
V spolupráci s ostatnými oddeleniami v našom zariadení sme sa podieľali na
poskytovaní online poradenstva na našej internetovej stránke (pondelok- štvrtok, 9:00
hod. - 15:00 hod.).
V rámci nášho facebookového profilu primárne venujúcemu sa klubu sme zdieľali
informácie z rôznych oblastí. Ponúkali sme informácie a kontakty na poradenské
a preventívne aktivity a subjekty v online priestore. Ďalej to boli poznatky a materiály
súvisiace s psychohygienou „Ako sa vedieť o seba postarať“ v kríze a vo vypätých
situáciách. Zverejňovali sme pravidelne možnosti ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas,
pretože sme si uvedomovali, že pre našich klientov/-ky zostáva práve táto potreba
nenaplnená (výtvarné a tvorivé aktivity, online predstavenia - filmy a divadlá).
Sporadicky sme komunikovali s klientmi/-kami aj pomocou aplikácií Messenger
a WhatsApp.
Naša práca (home office) bola v tomto období zameraná na tvorbu novej metodiky ku
tréningu pre učiteľov/-ky na I. stupni ZŠ (kapitola č.11).
Ďalej sme spracovali a dopĺňali aktivity, ktoré použijeme pri skupinovej práci, či už
s triedami alebo v rámci popoludňajších skupinových aktivít.
10. Realizácia projektov
V spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava sme zrealizovali projekt „Daruj
knihu“ vďaka ktorému bolo zakúpených 35 kníh pre klientov Klubu.
V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme sa zúčastnili so 4 deťmi zbierky
„Hodina deťom“.

11. Prednášková a popularizačná činnosť
Príprava tréningu pre učiteľov/-ky I. stupeň ZŠ zameraného na realizovanie
interaktívnych triednických stretnutí so svojimi žiakmi
Pri spoločných stretnutiach Sekcie prevencie z CPPPaP v bratislavskom kraji sa
ukázala ako dôležitá a kľúčová téma organizovať vzdelávanie pre učiteľov/-ky.
CPPPaP BA III má z minulosti najväčšie skúsenosti v tejto oblasti a spoločné

metodické stretnutia zastrešovali. Uskutočnilo sa viacero spoločných metodických
stretnutí, ktoré sa venovali príprave tréningu pre učiteľov/-ky 3. – 4. ročníkov ZŠ
zameraných na vedenie a prípravu interaktívnych a tematických triednických stretnutí.
Ako prierezové témy boli vybrané zážitková pedagogika, emócie, pravidlá v triede,
hnev a jeho zvládanie, tolerancia a inakosť. Jedna pracovná skupina pripravovala
konkrétne aktivity na triednické stretnutie a druhá skupina pripravila teoretické
podklady k jednotlivým témam. Z materiálov vznikne manuál, ktorý bude k dispozícii
pre učiteľov/-ky, ktoré absolvujú tréning. Našou snahou bude uskutočniť tréning v II.
polroku šk. roka 2020/2021 v 2 tréningových skupinách.
Prezentácia nášho zariadenia na verejnosti:
Na začiatku školského roka sme sa rozhodli prezentovať naše zariadenie a oddelenie
na poradách priamo na školách.
- prejavili záujem 4 základné školy
4 OZ
Iná odborná činnosť
- účasť a spolupráca s odbornou expertnou skupinou v rámci projektu „Podpora ochrany detí

pred násilím

1 OZ

12. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Intervízne stretnutia
Okrem štandardných porád oddelenia, na ktorých sme mali obmedzený čas venovať
sa procesným stránkam našej práce, individuálnej prípadovej práci a vzájomným
pracovným vzťahom, práve intervízne stretnutia poskytli priestor na diskusiu
a zlepšenie našej práce. Uskutočnilo sa ich 5 s frekvenciou jedenkrát mesačne do
obdobia prepuknutia ochorenia COVID-19.
Supervízne stretnutia
Vďaka uskutočneným projektom z minulosti sa nám podarilo finančne zabezpečiť
supervízne stretnutia pre zamestnancov/kyne oddelenia. Ďalšie supervízne stretnutia
sme si museli hradiť z vlastných finančných prostriedkov. Celkovo sa uskutočnili 3
stretnutia. Naďalej nám neboli pridelené zamestnávateľom žiadne finančné prostriedky
na supervíznu činnosť.
Dlhodobé (niekoľkoročné) vzdelávanie v psychoterapeutických výcvikoch
-

Dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii
Sociálno- psychologický výcvik organizovaný pod záštitou VÚDPaP

1 OZ
2 OZ

Kontinuálne vzdelávanie
- Adaptačné vzdelávanie
- Funkčné vzdelávanie - MPC, Bratislava

1OZ
1OZ

-

Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi
v kontexte poradenského procesu
1OZ
Aktualizačné vzdelávanie v technikách „TABaK, TABaK-C, KOGNI-T, TKC,
TTD“ pod vedením PhDr. P. Kluberta, PhD.
1 OZ

Účasť na seminároch a kurzoch
-

-

Vzdelávanie – vzhliadnutie filmu „Kto je ďalší“ (kino Europe), následne aktívna
účasť v odbornej diskusii s tvorcami filmu a ďalšími odborníkmi (psychiatri,
psychológovia a iní odborníci z CPPPaP a iných organizácii).
4 OZ
Výcvikový program zameraný na terapiu hrou
so psychoanalytickým porozumením
1 OZ

Odborný seminár v našom zariadení organizovaný pre OZ a koordinátorov prevencie
a iných odborných pracovníkov/-čky
-

Workschop „Chuť žiť“ , organizátor CPPPaP BA II, prednášateľka Valentína
Sedileková, projekt Chuť žiť.
5 OZ
Digitálne deti
3 OZ
Nadané deti
1 OZ
Odborná práca a nastavenie si pravidiel práce pre zamestnancov/-kyne
nízkoprahového programu Saleziánov na Trnávke v Bratislave „Oratko“ 3 OZ

Účasť na odborných seminároch a stretnutiach metodickej sekcie poradenstva
v oblasti sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP
- Seminár „Body image“, organizátor a prednášateľ zamestnanci CPPPaP BA
IV.
- Všeobecné podmienky pomoci a distribúcie klientov (psychiatrická pomoc),
príprava a koordinácia práce s učiteľmi/-kami
- Základné podmienky spolupráce na vytváraní manuálu a vzdelávania pre
učiteľov
Okrem spomínaných seminárov a stretnutí sa uskutočnilo niekoľko stretnutí
v pracovných skupinách za účelom tvorby a prípravy tréningu pre učiteľov/-ky, ktoré
už boli spomenuté.

Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie - ciele
1.
Na základných a stredných školách v našej pôsobnosti organizovať interaktívne
besedy so žiakmi.
cieľ čiastočne splnený : obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou
2.
Na základných a stredných školách práca s triedami, vylepšenie vzťahov medzi
žiakmi navzájom a učiteľmi a žiakmi.
pri vyhodnotení tohto cieľa sme dostávali kladné ohlasy od žiakov, ale aj učiteľov,

cieľ čiastočne splnený : obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou
3.
Supervízne a tematické stretnutia koordinátorov/-iek prevencie
nepodarilo sa nám uskutočniť jedno plánované stretnutia a seminár spojený s týmto
stretnutím,
4.
Individuálne konzultácie a poradenské služby pre pedagogických pracovníkov/čky,
čiastočne cieľ splnený: obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou
5.
Poskytovať individuálne poradenstvo a psychoterapiu deťom a ich rodinám
čiastočne cieľ splnený: obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou
6.
Skupina „ Zaži sám seba, krok za krokom“
čiastočne cieľ splnený: obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou,
7.
Skupina „Vykroč s nami do sveta hier“
čiastočne cieľ splnený: obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou,
8.
Skupina pre stredoškolákov/-čky
nepodarilo sa cieľ splniť, nedokázali sme osloviť dostatočný počet stredoškolákov
9.
Klubové aktivity, organizácia akcií a výletov pre deti
čiastočne cieľ splnený: obmedzenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou,
10.
Realizácia projektov
- Projekt „Daruj knihu“
oddelenie realizovalo projekt, cieľ splnený,
- Projekt „Zbierka Hodina deťom“
oddelenie realizovalo projekt, cieľ splnený,
11. Prax pre študentov stredných a vysokých škôl.
cieľ splnený,
12. Vzdelávanie pracovníkov oddelenia prevencie
cieľ splnený,
13. Vytváranie priestoru pre vzdelávanie
cieľ splnený. Všetci zamestnanci majú možnosť a časový priestor na vzdelávanie. Ako
chýbajúca sa javí možnosť finančne prispieť pri absolvovaní rôznych seminárov
a výcvikov (supervízie), ktoré sú často pre zamestnancov finančne náročné,
14.
Vnútorná riadiaca a kontrolná činnosť
cieľ splnený.

i) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia
(§ 2 ods. 1 písm. I)

Dňa 5.8.2020 sa CPPPaP presťahovalo do nových priestorov, ktoré poskytujú výrazné
zlepšenie pre realizáciu našich individuálnych a skupinových aktivít. Budova spĺňa
zvukové a izolačné vlastnosti, ktoré boli nedostatkové v predchádzajúcich priestoroch
centra. Každý odborný zamestnanec má samostatnú pracovňu vybavenú novým
kancelárskym nábytkom. Na každom poschodí je priestranná čakáreň pre klientov
centra. Jednotlivé oddelenia majú dostatok priestoru na vykonávanie odbornej
individuálnej a skupinovej práce – klubovňa, miestnosť na pracovnú terapiu,
terapeutická miestnosť, priestor na diagnostiku školskej pripravenosti detí, testová
miestnosť, knižnica.
Po presťahovaní centra do nových priestorov sa každý jednotlivý zamestnanec
podieľal na úprave interiéru vlastnej kancelárie (zariadenie miestnosti, skladanie
nábytku, čistenie okien) a spoločenských priestorov (čakárne, vstupný vestibul,
klubovňa, toalety, ostatné priestory). Zrealizovali sa činnosti – ako kategorizácia
testových materiálov, zapojenie digitálnej technológie – každý zamestnanec má
zapojený PC, telefón, boli nainštalované kopírky, tlačiarne pre každé oddelenie.
Vonkajšie prostredie okolo budovy bolo upravené zamestnancami CPPPaP
v spolupráci so Spojenou školou na Hrdličkovej (SOŠ Koceľova).

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

Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom
poradenstve spolu s oddelením špeciálnopedagogického poradenstva ukončilo projekt
„Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP“, ktorý finančne podporil MÚ Bratislava –
Ružinov.
Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie v spolupráci
s Komunitnou nadáciou Bratislava zrealizovalo projekt „Daruj knihu“ vďaka ktorému
bolo zakúpených 35 kníh pre klientov Klubu.
V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa oddelenie prevencie zúčastnilo so 4
deťmi zbierky „Hodina deťom“

k) kontroly a revízie realizované v roku 2019/2020

Názov

Bleskozvod

Elektr.rozvody

Elektrospotrebiče

Hydrant

Plynové zariadenie
NTL
tepl.plyn.kotolne

Kominár

Prenosné.hasiace
prístroje

Prenosné.hasiace
prístroje

Revízny technik
František.Czibula FEBOMONT
0905 242 788
febomont@febomont.sk
František.Czibula FEBOMONT
0905 242 788
febomont@febomont.sk
František.Czibula FEBOMONT
0905 242 788
febomont@febomont.sk
Rudolf Polák –
0905 363133
email:info@flamecontrol.s
k
Flamecontrol ®
Ing. Miloš Mitas
+421263116
gasteam.mitas@gmail.co
m
Ladislav Kálmán
Sokolská 1623/13
90301 Senec
+421 905 643 724
Rudolf Polák –
0905 363133
email:info@flamecontrol.s
k
Flamecontrol ®
Rudolf Polák –
0905 363133
email:info@flamecontrol.s
k
Flamecontrol ®

Cyklus

Posledná
revízia

Nasledujúc
a revízia

1 x 4 roky

4/2020

4/2024

1 x 3 roky

1/2018

1/2021

1 x 2 roky

1/2019

1/2021

1 x 1 rok

6/2020

1 x 1 rok

5/2020

1 x ½ rok

5/2020

6/2021

5/2021

11/2020
6/2022-1 ks

1 x 2 roky
Revízia

1 x 5 rokov
Tlakové
skúšky

6/2020
.
6/2019

6/2021-6 ks

6/2020
6/2016
6/2017

6/2025-5ks
6/2021-1ks
6/2022-1ks

Správa o hospodárení – kalendárny rok 2019

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).
SILNÉ STRÁNKY

 vysoká odbornosť
a profesionalita
zamestnancov
 absolvovanie vzdelávacích
aktivít, financovaných
z vlastných prostriedkov
 osobnostné kvality, flexibilita,
kreativita zamestnancov
 realizovanie projektov
 úzka spolupráca so školskými
psychológmi, školskými
špeciálnymi pedagógmi,
koordinátormi prevencie
a pedagógmi
 vysoká odborná spolupráca
medzi zamestnancami
 fungujúca organizačná
štruktúra
 výrazné skvalitnenie
pracovného prostredia
zamestnancov
 skvalitnenie prostredia pre
klientov CPPPaP - čakárne,
vestibul, miestnosť na
skupinové aktivity s deťmi
 seminárna miestnosť pre
zamestnancov CPPPaP a
odbornú verejnosť
 zabezpečenie dostatočného
počtu toaliet pre
zamestnancov a klientov
centra
 dostupnosť komplexných
odborných služieb v jednom
areáli – CPPPaP a CŠPP
 výhodná lokalizácia
zariadenia

SLABÉ STRÁNKY

 nedostatočné finančné
ocenenie pracovníkov
 nedostatok financií na nové
diagnostické pomôcky, testy a
odbornú literatúru
 nedostatok financií pre ďalšie
vzdelávanie zamestnancov
 chýbajúci personál (odborní
zamestnanci, technický
personál - upratovanie)
 dobudovanie digitálnej
technológie na efektívnu
firemnú komunikáciu
a interaktívnu komunikáciu
s klientmi, teda možnosť
okamžitej a obojstrannej
komunikácie s klientom,
videokonferencie,
on-line learning apod.
 chýbajúce audiovizuálne
zariadenia apod.

PRÍLEŽITOSTI

 vysoký záujem klientov
o služby CPPPaP aj z iných
mestských častí Bratislavy a
BSK
 kvalitná osvetová práca
 možnosť získavania
finančných prostriedkov
zapájaním sa do projektov
 intenzívna spolupráca
s riaditeľmi MŠ, ZŠ a SŠ
 poskytovanie nových foriem
služby – terapia hrou, filiálna
terapia

RIZIKÁ

 nedostatok finančných
prostriedkov v rezorte školstva
 chýbajúca možnosť finančného
ocenenia odborníkov pre
neuznanie
psychoterapeutických výcvikov,
čo vplýva na ich odliv
 vplyv epidemiologických
opatrení počas COVID 19 na
aktivity zariadenia – znížený
počet klientov, odborných
činností – individuálnych aj v
skupinovej práci
 prerušenie a rizikovosť terénnej
práce
 sťahovanie CPPPaP – balenie,
presun

Spolupráca Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bratislava II s inými inštitúciami

V školskom roku 2018/2019 sme spolupracovali s nasledovnými inštitúciami:
Materské školy II. bratislavského okresu
Základné školy II. bratislavského okresu
Stredné školy II. bratislavského okresu
ÚPSVaR
Diagnostické centrum pre deti
Iné CPPPaP (BSK)
CŠPPP
VÚDPaP
Národné koordinačné centrum pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Centrum Nádej
Zdravotníctvo – pedopsychiater, neurológ, klinický psychológ, pediater
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska
Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V Bratislave, 23.10.2020

Mgr. Martin Benkovič
riaditeľ

