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Údaje o počte žiakov /klientov/ a starostlivosť o žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
I. Individuálna práca s klientmi
V období od 1.9.2016 do 31.8.2017 CPPPaP v Dolnom Kubíne bol počet individuálne
evidovaných klientov 1454. Z toho Diagnosticko-poradenská činnosť pre posúdenie
školskej zrelosti /pripravenosti/ bola poskytnutá u 325 klientov v 22 MŠ, pre problémy
v učení sme evidovali 245 klientov, pre problémy v správaní 38, diagnostiku a poradenstvo
v rámci kariérového poradenstva sme poskytli 435 klientom v ZŠ a SŠ atď. Pred začiatkom
povinnej školskej dochádzky sme diagnosticko-poradenskú intervenciu poskytli 450 deťom,
žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku bolo 569, po ukončení povinnej školskej
dochádzky sme sa venovali 435 klientom.
V sledovanom období sa odborní pracovníci zariadenia venovali podľa svojich
odborných kompetencií psychoterapii a reedukácii. Napr. v rámci psychoterapie sme
realizovali 34 sedení, v rámci reedukácie 225 sedení.
Značnú pozornosť v rámci individuálnej klientely sme venovali žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. V šk. roku 2016/17 sme po dôslednej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej diagnostike navrhli na integráciu 28 žiakov ZŠ a SŠ, z toho 3 deti
s intelektovým nadaním. V priebehu šk. roka sme realizovali kontrolné vyšetrenia,
poradenstvo s rodičmi a konzultácie s pedagógmi, odborní pracovníci zariadenia sa
zúčastňovali aj na komisiách v ZŠ k integrovaným žiakom.
Našou snahou je, aby k začleňovaniu detí došlo vždy v súlade s platnou legislatívou
a metodickými usmerneniami a aby boli na školách pre tieto deti vytvorené primerané
výchovno-vzdelávacie podmienky. Konkrétnu pomoc školám, v rámci procesu integrácie,
poskytujeme v rovine diagnosticko-poradenskej, konzultačnej a v niektorých prípadoch
i reedukačnej /podľa personálneho obsadenia CPPPaP/.
Primeranú pozornosť venujeme integrácii žiakov s nadaním. Diagnostikovali a následné
poradenstvo sme poskytli žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a žiakom s
predpokladaným športovým nadaním (44), odborné poradenstvo sme poskytli ich

rodičom a pedagógom. Venovali sme sa aj pokračujúcej starostlivosti s intelektovo
nadanými žiakmi.
V rámci individuálnej práce s klientmi považujeme popri diagnosticko-poradenskej práci
za významnú najmä psychoterapeutickú a reedukačnú činnosť. Špecifikom našej činnosti sú
skríningové aktivity, ktoré sú zamerané najmä na skríning a následné podporné aktivity u detí
s komunikačnými problémami a skríning školskej pripravenosti, na ktorý nadväzuje
poradenstvo pre rodičov a pedagógov MŠ, skríning žiakov 1. ročníka ZŠ a poradenstvo pre
rodičov a pedagógov so zameraním na oblasť predčitateľskej gramotnosti. Pre deti
v predškolskom veku sme pripravili rozvíjajúci program zameraný na plynulé zaškolenie.
II. Skupinová práca s klientmi
Popri individuálnej práci venujú OZ CPPPaP v D. Kubíne značnú pozornosť skupinovej
práci s deťmi a mládežou. Je to preto, lebo táto práca sa ukazuje ako efektívna najmä pre
možnosť využitia skupinovej dynamiky, sociálneho učenia a to v prostredí rovesníckej
skupiny.
Realizované programy:
1.Klub DYS 1 - adaptačný program
Ciele:
 podpora sociálnej adaptácie v rámci skupiny
 podpora pozitívneho sebahodnotenia
 aktivity zamerané na abreakciu a znižovanie vnútorného napätia
 reedukácia špecifických porúch učenia
Termín realizácie: 23. 11.2016 – 22. 02. 2017
Počet zaradených účastníkov: 10
Počet zapojených škôl: 6
Počet stretnutí: 12/ 73 účastí
Lektori : PhDr. Z. Machajová PhD., Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr. M.Takáčová
2. Klub DYS 2 - rozvíjajúci program
Ciele:
 podpora pozitívneho sebahodnotenia
 rozvoj osobnostných charakteristík účastníkov
 rozvoj psychologických a sociálnych zručností smerujúcich k zlepšeniu komunikácie
v rámci rovesníckych vzťahov
 reedukácia špecifických porúch učenia
Termín realizácie: 08. 03.2017 – 14. 06.2017
Počet zaradených účastníkov: 10
Počet zapojených škôl: 6
Počet stretnutí: 12 / 82 účastí
Lektori : PhDr. Z. Machajová PhD., Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr. M.Takáčová,
Mgr. B. Kovalčíková
3. Program „ klub Predškolák I. “
Ciele:
 práca s malou skupinou detí ako systematická príprava na prácu v školskom prostredí
v intenzívnej spolupráci s rodičmi
 rozvoj grafomotorických zručností, upevnenie pravoľavej orientácie na tele
i v priestore





rozvoj pozornosti, myslenia, pamäti, zmyslového vnímania, vôľových vlastností
posilnenie komunikačných zručností a sebaprezentácie pred skupinou, rozvíjanie
sociálnych zručností
prevencia vzniku vývinových porúch učenia

Termín realizácie: 25. 04. 2017 – 20. 06. 2017
Počet zaradených detí: 11
Počet zapojených MŠ: 6
Počet zaradených rodičov: 11
Počet stretnutí: 9 / 80 účastí detí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová, PhDr. Z. Machajová PhD., Mgr. M. Takáčová,
Mgr. B. Kovalčíková
4. Program „klub Predškolák“ II
Ciele:
 rozvoj psychomotorických a sociálnych zručností cielených na posilnenie
úspešného zaškolenia
Termín realizácie: 04. 05. 2017 – 22. 06. 2017
Počet zaradených detí: 8
Počet zaradených rodičov: 8/ 14 účastí
Počet stretnutí: 8 / 61 účastí detí
Lektori : PhD. V. Martišová, Mgr. I. Kurillová, PhDr. A. Sojčák,
5. Programy pre predškolákov „Aj my sa tešíme do školy II. “ - MŠ CSŠ A.R. 1,2
Ciele:
 vytvoriť podmienky na dobrý štart do školy v spolupráci s rodičmi
 rozvoj grafomotorických zručností, upevnenie pravoľavej orientácie na tele
i v priestore
 posilnenie komunikačných zručností, rozvíjanie sociálnych zručností
Termín realizácie: 02. 12. 2016 – 06. 03. 2017
Počet zaradených účastníkov: 26
Počet zapojených MŠ: 1
Počet stretnutí: 6/ 74 účastí
Lektori : Mgr. M.Takáčová , Mgr. A. Zelinová Šuvadová, PhDr. Z. Machajová, PhD.
6. Programy pre predškolákov „Aj my sa tešíme do školy II. “ - MŠ Zázrivá
Ciele:
 vytvoriť podmienky na dobrý štart do školy v spolupráci s rodičmi
 rozvoj grafomotorických zručností, upevnenie pravoľavej orientácie na tele
i v priestore
 posilnenie komunikačných zručností, rozvíjanie sociálnych zručností
Termín realizácie: 19. 09. 2016 – 06. 06. 2017
Počet zaradených účastníkov: 20
Počet zapojených MŠ: 1
Počet stretnutí: 5 / 90 účastí
Lektori : Mgr. M.Takáčová, Mgr. A. Zelinová Šuvadová, PhDr. Z. Machajová PhD, Mgr.
B. Kovalčíková
7. Programy pre predškolákov „Aj my sa tešíme do školy II. “ - MŠ Pucov
Ciele:

 vytvoriť podmienky na dobrý štart do školy v spolupráci s rodičmi
 rozvoj grafomotorických zručností, upevnenie pravoľavej orientácie na tele
i v priestore
 posilnenie komunikačných zručností, rozvíjanie sociálnych zručností
Termín realizácie: 13. 09. 2016 – 08. 02. 2017
Počet zaradených účastníkov: 14
Počet zapojených MŠ: 1
Počet stretnutí: 3 / 32 účastí
Lektori : Mgr. M.Takáčová , Mgr. A. Zelinová Šuvadová, PhDr. Z. Machajová, PhD,
Mgr. A. Kyselová
8. Program „Prevencia obchodovania s ľuďmi“
Ciele:
 oboznámenie žiakov SŠ s formami obchodovania s ľuďmi, legislatívou, spôsobmi
ako sa chrániť, reagovať v rôznych ohrozujúcich situáciách, kde vyhľadať odbornú
pomoc
Termín realizácie: 23. 01. 2017, 21. 07. 2017
Počet zaradených účastníkov: 66
Počet tried: 3
Lektori: Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr. M.Takáčová. Mgr. J. Vrašťák
9. Program „Prevencia kyberšikanovania“
Ciele:
 oboznámenie žiakov SŠ s formami kyberšikanovania, legislatívou, spôsobmi ako sa
chrániť, reagovať v rôznych ohrozujúcich situáciách, kde vyhľadať odbornú pomoc.
Termín realizácie: 22. 11. 2016, 24. 11. 2017
Počet zaradených účastníkov: 65
Počet tried: 4
Lektori: Mgr. A. Zelinová Šuvadová, PhDr. Z. Machajová PhD,
10. Program „Tréning fonematického uvedomenia“
Ciele:
 rozvoj fonematického uvedomenia
 prevencia rozvoja vývinových porúch učenia
Termín realizácie: 11. 01. 2017 – 12. 05. 2017
Počet zaradených účastníkov: 12
Počet stretnutí: 15/ 138účastí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová
11. Program pre predškolákov „Aby sme si rozumeli“
Ciele:
 vytváranie a udržiavanie pozitívnej atmosféry v skupine detí
 podpora sociálnej interakcie v MŠ
 podpora spolupráce, akceptácie
 realizácia tvorivých aktivít s dôrazom na nedirektívny prístup
Termín realizácie: 04. 11. 2016 – 20. 12. 2016
Počet zaradených účastníkov: 12

Počet zapojených MŠ: 1 (MŠ VII.)

Počet stretnutí: 7 / 61 účastí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová
12.Program pre predškolákov „Učíme sa hravo ako sa hrať zdravo“ MŠ
Ciele:
 podpora pozitívneho sebaobrazu, ujasnenie pravidiel a hraníc v živote
 podpora vyjadrovania emócií primeraným spôsobom
Termín realizácie: 29. 03. 2017 – 20. 04. 2017
Počet zaradených účastníkov: 16
Počet zapojených MŠ: 1 (MŠ Jánoš)
Počet stretnutí: 19/ 22účastí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr. A. Synáková
13.Program „Spolučítanka“
Cieľ:
- rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov so ŠVVP
Termín realizácie: 21. 02. 2017 – 22. 06. 2017
Počet zaradených účastníkov: 2
Počet stretnutí: 19 / 22 účastí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová
14. Program „Moja triedna skupina“ - zapojilo sa celkom 204 žiakov a 8 triednych
učiteľov
Gymnázium POH D.Kubín: 92 žiakov zo 4 tried
SOŠ OaS D.Kubín:
56 žiakov z 2 tried
SZŠ Dolný Kubín:
56 žiakov z 2 tried
Ciele:
 vytváranie pozitívnej atmosféry medzi spolužiakmi ako základ rozvíjania kamarátskych
vzťahov medzi spolužiakmi
 prevencia výskytu agresivity a šikanovania v triednych skupinách
 nadviazanie pozitívnych väzieb a dobrej spolupráce s triednym učiteľom
Lektori :
PhDr. Z. Machajová PhD., Mgr. M. Takáčová, Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr.
J.Vrašťák
15.Program pre žiakov 1.roč. ZŠ so ŠVVP
Ciele:
 rozvoj fonematického uvedomovania
 reedukácia vývinových porúch učenia
Termín realizácie: 7.3.2017 – 23.6.2017
Počet zaradených účastníkov: 3
Počet stretnutí: 13/ 33účastí
Lektori : Mgr. A. Zelinová Šuvadová, Mgr. M. Takáčová

16. Program „Zvládanie záťažových situácií“ – zapojilo sa 59 žiakov 1. ročníka OA D.
Kubín
Ciele:
 oboznámiť žiakov s typmi záťažových situácií
 oboznámiť s možnosťami prevencie stresu
 oboznámiť s možnosťami zvládania záťažových situácií v školskom prostredí
(konkrétne postupy)
Termín realizácie: 21. 11. 2016, 23. 11. 2016
Počet zaradených účastníkov: 59
Lektori: PhDr. A. Sojčák, Mgr. Alena Kyselová, Mgr. Henrieta Jančeková
Práca s triednymi skupinami:
Skupinová práca s triednymi skupinami bola zameraná predovšetkým na intervenciu
v rámci triednych skupín, kde boli žiaci s výchovno-vzdelávacími ťažkosťami . Témy boli
zamerané predovšetkým na prevenciu a riešenie šikanovania, zníženie agresivity, riešenie
konfliktov a skvalitnenie komunikácie medzi žiakmi navzájom, ale aj komunikácie medzi
žiakmi a učiteľmi.
Počet zrealizovaných skupinových aktivít: 85 / 1120 účastníkov
Súčasťou preventívnych aktivít boli aj metodické konzultácie pre učiteľov zamerané
riešenie konfliktov v triednej skupine a individuálne vedenie žiakov s výchovno-vzdelávacími
ťažkosťami.
Program pre triednu skupinu- triedny pobyt
Termín realizácie: 17. - 18. 5. 2017
škola: CSŠ A.Radlinského
Počet účastníkov: 20 žiakov, 1 triedny učiteľ
Lektori: Mgr. M.Takáčová, PhDr. Z. Machajová PhD., Mgr. A. Zelinová Šuvadová,
Mgr. B.Kovalčíková
Besedy pre žiakov:
Na základe podnetov zo strany pedagógov a v súlade s odporúčaniami uvedenými
v Pedagogicko-organizačných pokynoch na šk. rok 2015/2016 sme realizovali na základných
a stredných školách besedy zamerané na problematiku prevencie kyberšikanovania
a prevencie obchodovania s ľuďmi. Ďalšie aktivity boli zamerané na efektívne učenie, tiež
na posilnenie komunikácie a spolupráce medzi žiakmi v triednych skupinách.
Počet zrealizovaných besied:19

počet účastníkov: 306

Skríningy:
Skríning čitateľských zručností a poradenstvo v 1., 2. a 8. 9. roč. ZŠ
Cieľom predmetných skríningových aktivít je diagnostika predčitateľských a čitateľských
zručností v ZŠ a poradenstvo pre rodičov so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti
a zlepšovanie efektívnosti učenia.
Počet účastníkov spolu: 119 žiakov

Skríning komunikačných zručností
Bol zameraný na posúdenie komunikačných zručností u detí v predškolskom veku (4 – 6
rokov). Diagnostikovaná bola obsahová aj formálna stránka verbálneho prejavu u detí,
následne bolo realizované poradenstvo pre rodičov a v potrebných prípadoch odporučená
špeciálno-pedagogická starostlivosť.
Počet účastníkov spolu: 80

Pracovníci CPPPaP v šk. roku 2016/17
Interní pracovníci:
PhDr. Anton Sojčák – psychológ, riaditeľ
PhDr. Zuzana Machajová PhD., psychológ, zástupca riaditeľa
Mgr. Mária Vašeková, psychológ, MD
Mgr. Alena Kyselová, psychológ, MD
Mgr. Henrieta Jančeková, psychológ
Mgr. Agáta Bartošová, psychológ (od marca 2017)
Mgr. Barbora Kovalčíková, psychológ (od mája 2017)
Mgr. Mária Takáčová, lieč. pedagóg
PhDr. Vlasta Martišová, špeciálny pedagóg
Mgr. Ingrid Kurillová, logopéd
Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová, soc. pedagóg,
Mgr. Anna Synáková, soc. pedagóg
Janka Marčeková – ekonómka
Pracovníci na čiastočný úväzok:
Mgr. Jozef Vrašťák - soc. pedagóg
Viera Vargová – pracovníčka PAM
Mária Kapinová – upratovačka
Jaroslav Bútora – údržbár, kurič

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo viacerými formami a z viacerých zdrojov. Popri
kontinuálnom vzdelávaní sa jednalo o vzdelávanie v rámci národného projektu /NP/, ktoré
bolo financované prostredníctvom EÚ a iné vzdelávanie, podľa ponuky jednotlivých
inštitúcií.
Kontinuálne vzdelávanie
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
PhDr. Vlasta Martišová
Mgr. Mária Takáčová
Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová

KV funkčné – ukončené
KV aktualizačné - ukončené
KV atestačná skúška - prebieha
KV prípravné atestačné - ukončené
KV prípravné atestačné –ukončené

Iné vzdelávanie zamestnancov a vzdelávanie v rámci NP

Vzdelávanie zamestnancov – konkretizácia:
Dvaja odborní zamestnanci ukončili supervízny výcvik v rámci Národného projektu
v rozsahu 150 hodín, získali certifikát Európskej asociácie supervízie a koučingu (EASC),
zúčastnili sa aj na Európskom kongrese: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“.
Odborní zamestnanci sa zúčastnili ďalších vzdelávacích aktivít a seminárov: Angličtina
metódou EVA, Prevencia závislosti so zameraním na závislosti nelátkového charakteru,
Diagnostická metóda na testovanie školskej pripravenosti, Expresívne terapie, Nedirektívna
komunikácia, Prevencia a dôsledky patologického hráčstva, Používanie diagnostickej metódy
SON-R, Používanie diagnostickej metódy WISC, semináre zamerané na využitie testu ruky,
kresby stromu a detskej postavy.
Naše centrum zorganizovalo Seminár zameraný na Prevenciu závislostí nelátkového
charakteru pre koordinátorov prevencie, výchovných poradcov a ďalších pedagógov okresu
D. Kubín. Na tomto seminári sa zúčastnili odborní pracovníci niektorých CPPPaP SR.
Aktívna účasť na vzdelávaní a lektorovanie:
PhDr. Anton Sojčák realizoval vzdelávacie aktivity pre pedagógov SOŠ Polytechnickej
v D. Kubíne a na Obchodnej akadémii D. Kubín v rozsahu 4 hodín. Aktivity mali charakter
sociálno-psychologického tréningu so zameraním na zvládanie záťažových situácii.
PhDr. Zuzana Machajová, PhD. realizovala dve prednášky a to pre pedagógov CSŠ A.
Radlinského v D. Kubíne na tému: Práca s nadanými žiakmi v podmienkach ZŠ, SŠ so
zreteľom na rozvoj potenciálu a zvládanie záťažových situácii, pre zamestnancov DeD
v ZASK na tému : Symptómy a prejavy v správaní u detí, na ktorých je páchané násilie.

Aktivity a prezentácie CPPPaP
CPPPaP v Dolnom Kubíne je navonok otvorená inštitúcia, ktorá sa mimo základných úloh
(stanovených legislatívou) zameriava aj na aktivity smerujúce k spolupráci s inými
inštitúciami a organizáciami, rozširovanie svojich odborných kompetencií a odovzdávanie
skúseností z odbornej práce. Na viacerých podujatiach sme tiež prezentovali svoju činnosť.
V šk. roku 2016/17 sme v naznačenom smere realizovali nasledovné činnosti:
1. Spolupráca s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR
Metodické stretnutie k úprave Metodického pokynu 7/2006-R k prevencii a riešeniu
šikanovania v školách a školských zariadeniach
Dátum: 28.6.2017
Miesto konania: MŠVVaŠ SR Bratislava
Účastníci: Mgr. M. Takáčová
2. Spolupráca s VÚDPaP Bratislava
Pracovníci zariadenia spolupracovali s VÚDPaP pri realizácii národného projektu:
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí. CPPPaP naďalej poskytuje výstupy z odbornej diagnostiky z vybraných
testov a dotazníkov, čím prispieva k napĺňaniu jednotlivých cieľov a trvalej udržateľnosti
projektu (štandardizácia testov a dotazníkov).
3. Burza stredných škôl
Na burze stredných škôl sa v sledovanom období zúčastnili žiaci 9. ročníkov všetkých
základných škôl okresu Dolný Kubín, výchovní poradcovia a v niektorých prípadoch aj

rodičia žiakov. V predmetnom školskom roku sme burzu SŠ organizovali v spolupráci
s ÚPSVaR D. Kubín. Na burze stredných škôl prezentovalo svoje zariadenia 18 stredných
škôl z okresu Dolný Kubín a blízkeho okolia, v tomto školskom roku bola súčasťou burzy SŠ
aj prezentácia zamestnávateľov, na ktorej prezentovali pre nezamestnaných, ale aj žiakov
možnosti zamestnania v jednotlivých podnikoch. Činnosť nášho zariadenia sme prezentovali
na posteroch, letáčiku a regionálna televízia Dolný Kubín spracovala z akcie filmový
materiál.
4. Metodicko-odborná činnosť
 Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ a SŠ
Realizovali sme 3 metodické stretnutia VP ZŠ, z toho 2 stretnutia boli realizované
aj s účasťou výchovných poradcov SŠ. Metodické stretnutia výchovných poradcov
sme uskutočňovali aj formou individuálnych konzultácii pri návštevách ZŠ a SŠ, tiež
na Burze stredných škôl atď. Stretnutia boli zamerané najmä na riešenie aktuálnych
problémov VP, integráciu a zvládanie výchovných a vzdelávacích problémov
v školách. Pre zefektívnenie práce VP v oblasti Kariérového poradenstva sme
zorganizovali exkurziu do SOŠ sv. J. Robotníka v Žiline.


Metodické vzdelávanie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ
Spolupráca s koordinátormi prevencie je založená predovšetkým na individuálnych
konzultáciách realizovaných v škole a v priestoroch CPPPaP. Okrem toho bolo
zrealizované 3 metodické stretnutia pre 12účastníkov.



Metodické konzultácie pre učiteľov
Značnú pozornosť sme venovali metodicko-konzultačnej a poradenskej činnosti pre
učiteľov smerom k výchovno-vzdelávacím problémom na všetkých úrovniach
vzdelávania.
Metodické konzultácie pre učiteľov boli realizované aj formou telefonických
konzultácii, tiež ako súčasť skríningu /MŠ/ a kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ
a SŠ.
Konzultácie realizované ako súčasť preventívnych aktivít, boli zamerané na prevenciu
nežiadúcich sociálnych javov v triednej skupine a rozvoj optimálnej komunikácie.
V prípade požiadaviek pedagógov a odborných pracovníkov z iných školských
zariadení sme poskytovali podpornú činnosť formou supervízie.



Organizácia odborných vzdelávacích aktivít pre pedagogických a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení
 Zaškolenie pedagógov k programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“
Termín realizácie: 24.4.2017
Lektor: Mgr. M. Takáčová
 Seminár pre pedagógov 1.stupňa ZŠ, odborných zamestnancov CPPPaP, CŠPP
pod názvom: Angličtina metódou „EVA“
Termín realizácie: 26.09.2016
Počet účastníkov:31
Odborný lektor: PhDr. Anna Skokanová, PhD.
 Seminár pre pedagógov MŠ v okrese Dolný Kubín pod názvom: Včasná

identifikácia a intervencia u detí so ŠVVP v podmienkach MŠ.

Termín realizácie: 01.12.2016

Počet účastníkov:9
Odborní lektori: Mgr. M.Takáčová, Mgr. I.Kurillová, PhDr.Z.Machajová,PhD.,
Mgr.A.Zelinová Šuvadová
 Sociálno–psychologický tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
SOŠ
Téma: Sociálno-psychologický tréning zameraný na komunikáciu a zvládanie
konfliktných situácií.
Dátum: 03. 07. 2017, 04. 07. 2017
Počet účastníkov: 44
Lektor: PhDr. A. Sojčák


Odborná prax pre študentov

V školskom roku 2015/16 absolvovali v našom zariadení odbornú prax1 študent VŠ (FF
UK odbor psychológia, 3. roč., 60 hodín praxe) a 1 študent SŠ ( OA odboru sociálno –
výchovný pracovník, 3. roč., 60 hodín praxe).
Absolventskú prax v našom zariadení absolvovala jedna absolventka odbor psychológie
v období december 2016 – apríl 2017.

5. Poskytovanie supervízie
V rámci CPPPaP D. Kubín bola poskytovaná supervízna činnosť psychológom (CPPPaP,
školský psychológ), sociálnemu pracovníkovi a profesionálnemu rodičovi (Ded Istebné),
sociálnemu pedagógovi a špeciálnemu pedagógovi CPPPaP.
Supervízori: PhDr. Z. Machajová,PhD, Mgr. M.Takáčová, PhDr. Anton Sojčák
Počet odborných zamestnancov zaradených do supervízie: 19/ 79 supervíznych stretnutí
6. Prezentácia pracoviska, metodicko-propagačné materiály.
Základný prehľad o našom zariadení môže potencionálny záujemca nájsť na webovej
stránke www.cpppapdk.sk. Sú tam informácie o personálnom obsadení, našej práci,
pripravovaných aktivitách, odborné príspevky k najčastejším problémovým okruhom atď.
Našu prácu sme v sledovanom období prezentovali aj prostredníctvom plánu aktivít, ktorý
bol dostupný pre všetky MŠ, ZŠ a SŠ v okrese, v rámci metodického vedenia VP a KP, pre
lepší prehľad o našej činnosti máme pripravené informačné propagačné materiály.
Na Burze SŠ, ktorej sa zúčastňujú SOŠ a gymnáziá z celého regiónu Orava a bližšieho
okolia, všetci žiaci 9. roč. ZŠ z okresu Dolný Kubín, ich pedagógovia a rodičia a pozvaní
hostia propagujeme našu činnosť prostredníctvom prezentačných panelov a letáčikov. Z akcie
bol pripravený príspevok propagujúci akciu a našu prácu do regionálnej televízie.

Projekty
V šk.roku 2016/2017 sa realizovali priame aktivity s cieľovou skupinou a vyhodnotenie
dvoch schválených rozvojových projektov.

1. projekt: „Dajme im príležitosť“ Komplexný preventívny program.
Schválená suma MŠVVaŠ SR: 2.583 €
Termín realizácie: 01.7.2016 – 12.12.2016
Celkový počet účastníkov: 87
Zrealizované aktivity v rámci projektu:



Práca s triednou skupinou a triedny pobyt:
Termín realizácie: október 2017 – december 2017
škola: ZŠ J.Matušku
Počet účastníkov:26 žiakov, 26 rodičov, 1 triedny učiteľ, 4 odborní zamestnanci



Odborný seminár zameraný na prevenciu závislostí so zameraním na závisti
nelátkového charakteru.
Termín realizácie: 4.10.2016
Počet účastníkov: 30
Odborní lektori: MUDr. Ľubomír Gábriš, PhDr. Jaroslav Rakučák, PhD.

2. projekt: „Tešíme sa do školy“. Program identifikácie a včasnej intervencie detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Schválená suma MŠVVaŠ SR:2.375 €
Termín realizácie: 01.6.2016 – 12.12.2016
Celkový počet účastníkov: 312 ( 133 detí, 133 rodičov, 46 pedagógov a odborných
zamestnancov CPPPaP, CŠPP)
Zrealizované aktivity v rámci projektu:
- aktivity pre deti predškolského veku a pedagógov MŠ, rodičov detí, aktivity pre deti
s poruchami učenia a ich rodičov
- vzdelávacie semináre:
 Seminár pre pedagógov 1.stupňa ZŠ, odborných zamestnancov CPPPaP, CŠPP
pod názvom: Angličtina metódou „EVA“
 Seminár pre pedagógov MŠ v okrese Dolný Kubín pod názvom: Včasná

identifikácia a intervencia u detí so ŠVVP v podmienkach MŠ.
V šk. roku 2016/2017 bol predložený MŠVVaŠ SR projekt pod názvom: „So školou som

kamarát, chodím do nej celkom rád. Program ranej starostlivosti o deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami“ v rámci rozvojových projektov „Psychologické
a špeciálno-pedagogické poradenstvo na rok 2017“. Predložený projekt nebol schválený.

Priestory a materiálno-technické zabezpečenie CPPPaP
CPPPaP v Dolnom Kubíne sídli v 2 budovách. Oddelenie poradenstva osobnostného
a vzdelávacieho vývinu a špeciálnopedagogického poradenstva – J.Ťatliaka 2051/8
D.Kubín a Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie –
M.R.Štefánika 1510/8 D.Kubín.
Priestory v ktorých sídli Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie
a psychoterapie boli dodatkom k zriaďovacej listine zaevidované nasledovne: Elokované
pracovisko ako súčasť CPPPaP Dolný Kubín. Priestorové podmienky sú v prevažnej miere
pre prácu školského poradenského zariadenia primerané. Všetci odborní pracovníci zariadenia

majú samostatnú miestnosť, jednotlivé oddelenia majú čakáreň, pre skupinovú prácu je
vyčlenená samostatná miestnosť atď.
Materiálno-technické vybavenie zariadenia je potrebné neustále zlepšovať a dopĺňať.
Jedná sa najmä o inováciu diagnostických techník, odbornú literatúru, ale aj zabezpečenie
primeraného vybavenia interiérov a údržbu budov, v ktorých sídli CPPPaP (pozri aj časť
Psychohygienické podmienky).

Finančné zabezpečenie CPPPaP
Rok 2016
Kat.610 – mzdy:
Schválený rozpočet ................................................... 116 610 €
Upravený v priebehu roka ....................................... 133 602€
Kat.620 – poistné do zdravotných poisťovní, odvody do Sociálnej poisťovne:
Schválený rozpočet................................................... 40 755 €
Upravený v priebehu roka ....................................... 48 873 €
Kat.630 – tovary a služby:
Schválený rozpočet..................................................... 19 812 €
Upravený v priebehu roka ......................................... 25 197 €
Do konca kalendárneho roka sa dočerpali fin. prostriedky z projektov MŠVVaŠ „Dajme im
príležitosť“(0AR506) a „Tešíme sa do školy“(0D505).
Rok 2017 (stav k 30.9.2017)
Kat.610 – mzdy:
Schválený rozpočet ...................................................122 710 €
Upravený v priebehu roka ....................................... 130 949€
Čerpaný k 30.9.2017 ................................................ 87 466 €
Kat.620 – poistné do zdravotných poisťovní, odvody do Sociálnej poisťovne:
Schválený rozpočet................................................... 42 887 €
Upravený v priebehu roka ....................................... 45 767 €
Čerpaný k 30.9.2017 ............................................... 31 752 €
Kat.630 – tovary a služby:
Schválený rozpočet.............................................. 18 613 €
Upravený v priebehu roka .................................. 28 294 €
Čerpaný k 30.9.2017.......................................... 17 009 €
Kat.640 – nemocenské dávky
Schválený rozpočet..................................................... 0,00 €
Upravený v priebehu roka ....................................... 131 €
Čerpaný k 30.9.2017................................................. 131 €

Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere
Pri zostavovaní plánu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Dolnom Kubíne zohľadňujeme najmä tieto skutočnosti:
1/ aktuálny právny stav – všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály
2/ personálne zabezpečenie CPPPaP
3/ materiálno-technické a priestorové vybavenie
4/ požiadavky škôl a školských zariadení, potreby klientov a ich zákonných zástupcov.
V školskom roku 2016/17 sme plánovali, podobne ako v predchádzajúcom šk. roku
zabezpečiť pre našich klientov psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne služby tak,
ako ich nachádzame v Zákone 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláške 325/ 2008 Z. z. o školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie MŠVVaŠ SR pri zohľadnení aktualizácie
týchto úloh v POP 2016/ 17.
V koncepčnom zámere pre šk. rok 2016/17 sme sa zamerali najmä na nasledovné
aktivity:
1. Zabezpečiť
dostupnosť
odbornej
starostlivosti
v oblasti
psychologickej
a špeciálnopedagogickej diagnostiky a následného odborného poradenstva.
2. Realizáciu programov zameraných na komplexné pokrytie dôležitých tém pre rozvoj
žiakov druhého stupňa ZŠ a SŠ ( zvládanie záťažových situácii, efektívne učenie,
kyberšikanovanie, obchodovanie s ľuďmi, prevencia drogových závislosti atď.).
3. Pokračovať v skupinovej práci s deťmi a mládežou ako efektívnej formy klubovej
práce, ale aj práce s triednymi skupinami.
4. Pokračovať v práci s nadanými deťmi ako aj v práci s pedagógmi, ktorí sa venujú
nadaným deťom.
5. Pokračovať v intenzívnej práci s deťmi predškolského veku so zameraním na
posilnenie ich pripravenosti pre zaškolenie.
6. Pripraviť na primeranej odbornej aj spoločenskej úrovni vzdelávacie akcie pre
výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a iných špecialistov zo ZŠ a MŠ,
ktoré budú zamerané na oblasť preventívnej, reedukačnej a poradenskej práce.
7. Zabezpečiť dostatok možností odborného vzdelávania pre OZ CPPPaP s dôrazom na
udržateľnosť a posilňovanie ich odborných kompetencií.
Môžeme konštatovať, že stanovené ciele sme v prevažnej miere naplnili:
V šk. roku 2016/ 17 sme pri zabezpečovaní dostupnosti odbornej starostlivosti v oblasti
psychologickej museli vysporiadať s odchodom skúsenejších psychológov z nášho zariadenia
a prijímaním, resp. zaškoľovaním nových začínajúcich odborných pracovníkov. Vzrástla tým

náročnosť práce ostatných odborných pracovníkov zariadenia, najmä psychológov, ktorí
museli promptne reagovať na novovzniknutú situáciu. Napriek uvedenému môžeme
konštatovať, že v oblasti špeciálno-pedagogickej, ale aj v oblasti psychologickej
diagnostiky a poradenstva sme dokázali poskytnúť odbornú pomoc pre všetkých žiadateľov
v primeranom čase a kvalite.
Podľa požiadaviek škôl sme sa zamerali hlavne na programy v oblasti prevencie
obchodovania s ľuďmi, prevencie kyberšikanovania, ale aj na zvládanie záťažových situácii
a optimalizáciu vzťahov v rámci triednych skupín. Formou klubových aktivít sme sa zamerali
na programy súvisiace s prevenciu vývinových porúch učenia a optimalizáciu osobnostného
a sociálneho vývinu detí.
V sledovanom období sme realizovali aj programy v rámci dvoch schválených projektov:
„Dajme im príležitosť“ – komplexný preventívny program a „Tešíme sa do školy“ –
program zameraný na identifikáciu a včasnú intervenciu detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Programy boli úspešne realizované a prispeli k skvalitneniu
poskytovaných odborných služieb pre klientov a k rozšíreniu materiálno-technického
vybavenia nášho zariadenia.
V šk. roku 2016/2017 bol predložený MŠVVaŠ SR projekt pod názvom: „So školou som
kamarát, chodím do nej celkom rád“. Program ranej starostlivosti o deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami“ v rámci rozvojových projektov „Psychologické
a špeciálno-pedagogické poradenstvo na rok 2017“. Predložený projekt nebol schválený.
Pokračovali sme vo využívaní skupinovej práce s deťmi a mládežou, zamerali sme sa
najmä na prácu s rizikovými triednymi skupinami a na prevenciu a elimináciu sociálno –
patologických javov.
Intenzívne sme sa venovali práci s nadanými deťmi, a to už od predškolského veku
deťom s intelektovým nadaním/diagnostika, poradenstvo/, tiež deťom s predpokladaným
športovým nadaním. Poskytovali sme konzultácie pedagógom, rodičom, vo vyššom veku aj
žiakom s nadaním.
S deťmi v predškolskom veku sme pracovali skríningovou formou (školská
pripravenosť), problematické prípady boli individuálne diagnostikované a v prípade potreby
zaradené do pokračujúcej starostlivosti /individuálnej alebo skupinovej/. Aj v sledovanom šk.
roku sme sa snažili pracovať so žiakmi v predškolskom veku z nižších vekových skupín, a to
formou rozvíjajúceho programu „Aj my sa tešíme do školy“. Venovali sme sa tiež skúmaniu
a rozvoju komunikačných zručností u detí 4 až 6 ročných.
Popri bežnej metodicko-konzultačnej práci s výchovnými poradcami a koordinátormi
prevencie sme sa snažili posilniť ich odborný záber prezentáciami vopred
dohodnutých
problémov a následnou diskusiou k týmto problémom.
Pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu sme pripravili seminár v rámci projektu „ Dajme im
príležitosť“ zameraný na prevenciu závislostí nelátkového charakteru, na ktorom popri
odborných príspevkoch pozvaných hostí ( MUDr. Ľ. Gábriš, PhDr. Jaroslav Rakučák, PhD.)
došlo aj k posilneniu spolupráce medzi výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie
základných a stredných škôl.
V rámci kariérového poradenstva CPPPaP zorganizovalo exkurziu do SOŠ sv. J.
Robotníka v Žiline, na ktorej sa výchovní poradcovia základných škôl oboznámili so
spôsobom výchovy a vzdelávania žiakov v tomto type školy.
Pri diagnosticko-poradenskej práci v oblasti kariérového vývinu sme naďalej podporovali
využívanie diagnostickej metódy COMDI a informačno-vzdelávacieho systému Komposy-T.
Dvaja odborní zamestnanci zariadenia v uplynulom školskom roku 2016/17 ukončili
vzdelávanie v oblasti supervízie v rámci národného projektu. V septembri 2016 úspešne
absolvovali preskúšanie a obhajobu práce pred medzinárodnou komisiou Európskej asociácie
supervízorov a koučov (EASC) a stali sa supervízormi EASC.

Odborní zamestnanci sa zúčastnili ďalších vzdelávacích aktivít a seminárov zameraných
najmä na
rozšírenie a skvalitnenie diagnostických možností v rámci poskytovania
psychologických a špeciálno-pedagogických služieb, prevenciu sociálno-patologických javov
a rozšírenie psychoterapeutických a reedukačných postupov.

Špecifiká školského zariadenia, dobré výsledky, problémové
oblasti
Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa špecifiká činnosti nášho zariadenia významne
nezmenili, naďalej môžeme hovoriť o nasledovných dobrých stránkach nášho zariadenia:
-

odborná pripravenosť pracovníkov zariadenia pre prácu s problémovými deťmi
a mládežou,
traja odborní pracovníci majú ukončený psychoterapeutický výcvik, všetci samostatní
odborní pracovníci majú ukončené špecifické kurzy zamerané na prácu s deťmi
a mládežou,
dvaja odborní zamestnanci sú supervízormi európskej asociácie pre supervíziu
a koučink (EASC)
cielená práca s deťmi v predškolskom veku zameraná jednak na zmapovanie vývinu
veľkej časti populácie, ale aj na pokračujúcu starostlivosť a preventívne pôsobenie už
od 4. roku veku,
rozvinutá, systematická skupinová práca zážitkovou formou s deťmi s vývinovými
poruchami učenia a správania, ktorá je vždy modifikovaná pre potreby konkrétnej
skupiny,
cielená práca s triednymi skupinami, ktorá je zameraná jednak na problémové triedne
skupiny (napr. šikanovanie), ale aj na preventívne pôsobenie v rámci skupiny a rozvoj
jej členov,
systematická práca s deťmi s intelektovým nadaním,
schopnosť pracovníkov pripraviť a organizovať akcie väčšieho rozsahu
schopnosť pripraviť kvalitné projekty pre nadstavbovú prácu s deťmi a rozvoj
zariadenia,
dobré priestorové podmienky pre prácu s deťmi a mládežou.

Uvedený sumár ukazuje na schopnosť vnímať meniace sa potreby našich klientov
a primerane na ne reagovať, tiež na pripravenosť zamestnancov zariadenia rozširovať svoju
odbornú kompetenciu a ich flexibilitu pri aktivitách nadregionálneho rozsahu.

Úspešnosť školského zariadenia pri príprave na výkon povolania
a uplatnenie sa žiakov na pracovnom trhu
CPPPaP v Dolnom Kubíne, podobne ako v predchádzajúcom šk. roku, organizovalo
diagnosticko-poradenskú činnosť u žiakov 8. roč. ZŠ a 2. resp. 3.roč. SŠ a gymnázií
zameranú na kariérové poradenstvo. Spolu bola diagnostická činnosť realizovaná u 435
žiakov. Popri diagnostike bolo realizované aj poradenstvo pre žiakov a ich rodičov, v prípade
súhlasu zákonného zástupcu informujeme aj školu, resp. výchovného poradcu, ktorý môže
ďalej pracovať, napr. s nerozhodným žiakom.

Tradične je súčasťou komplexnej starostlivosti o kariérový vývin žiakov ZŠ Burza SŠ, ktorú
sme v školskom roku 2016/ 2017 organizovali v spolupráci s ÚPSVaR D. Kubín (bližšie pozri
časť Aktivity a prezentácie CPPPaP).
Burza SŠ bola popri dňoch otvorených dverí na stredných školách vyvrcholením
štvorročného úsilia výchovného poradenstva v okrese v smere primeranej orientácie žiakov
pre štúdium na stredných školách. Žiakom a rodičom boli zástupcami SŠ a gymnázií
poskytnuté informácie:
- študijných a učebných odboroch
- prezreli si praktické ukážky
- mali možnosť vyskúšať si niektoré praktické činnosti
- mali možnosť diskutovať so žiakmi a učiteľmi jednotlivých SŠ a gymnázií.

Spolupráca so školami a školskými zariadeniami
Spolupráca so školami a školskými zariadeniami v našej priamej odbornej pôsobnosti je
na dobrej úrovni (pozri výsledky činnosti). Táto spolupráca má dlhodobú tradíciu,
v súčasnosti spoluprácu udržiavame a prehlbujeme aktivitami priamo v školách,
prostredníctvom osobných kontaktov s vedením škôl a školských zariadení, intenzívnej
spolupráce s VP a KP, prezentačnými akciami, ponukovými listami atď. Máme každoročný
plánovaný kontakt s pedagógmi jednotlivých stupňov školského systému: v MŠ v rámci
každoročného skríningu školskej pripravenosti, so ZŠ v rámci KP a práce s triednymi
skupinami, so SŠ a gymnáziami v rámci KP, práce s triednymi skupinami a realizovanými
programami. Jednotlivé školy a zariadenia oceňujú odborné aktivity, ktoré organizujeme pre
pedagogických a odborných zamestnancov. Na tieto semináre prizývame ako lektorov
celoslovensky uznávaných odborníkov.
V šk. roku 2016/17 spolupracovalo CPPPaP v D.Kubíne aj s viacerými inštitúciami
celoslovenskej pôsobnosti, tiež s inštitúciami v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
V šk. roku 2016/17 sme aktívne spolupracovali najmä s týmito inštitúciami: VÚDPaP,
ÚPSVaR v D.Kubíne, MsÚ D. Kubín, zariadenia špec.pedagogického poradenstva,
zdravotnícke zariadenia, Občianske združenie Naša alternatíva, DD Istebné, DSS D.Kubín
(viac informácií v časti Aktivity a prezentácie).

Psychohygienické podmienky pracovného prostredia zariadenia
Psychohygienické podmienky v našom zariadení sú na dobrej úrovni. Ako sme naznačili
v časti Priestory a materiálno – technické zabezpečenie, priestory pre realizáciu odborných
aktivít v poradenskom zariadení sú primerané. Každý zamestnanec má samostatnú miestnosť,
priestory sú udržiavané, dostatočne osvetlené atď. Starostlivosť v oblasti BOZP, pracovnej
zdravotnej služby a požiarna ochrana sú v našom zariadení realizované dodávateľsky.
Naďalej je potrebné pracovať na vylepšovaní priestorov pracoviska smerom k funkčnosti
a estetičnosti prostredia. V priestoroch na ul.J.Ťatliaka pokračovať v ich modernizácii, jedná
sa najmä o postupné vybavenie zariadenie modernejším a ergonomickejším nábytkom.
Postupne je potrebné riešiť tepelnoizolačné zabezpečenie obidvoch budov, nakoľko
v letných mesiacoch dochádza k ich prehrievaniu (napr. podkrovných priestorov elokovaného
pracoviska) a v zimných mesiacoch sa zvyšujú náklady na vykurovanie.
V uplynulom školskom roku sme realizovali stavbu altánku v priestoroch elokovaného
pracoviska, ktorý bude slúžiť najmä na skupinovú prácu s deťmi v letných mesiacoch.

Pripomienky zamestnancov na vylepšenie psychohygienických podmienok sa snažíme
priebežne riešiť.

Záver
Ako vyplýva z našej Správy o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Dolnom Kubíne
za šk. rok 2016/17 v sledovanom období sme realizovali najmä nasledovné aktivity:
-

individuálna diagnostika 1454 menej
výcvikové skupiny 85
programy 27
metodické konzultácie s učiteľmi 237
poradenské konzultácie s rodičmi 828
diagnostika a poradenstvo v rámci profesijnej orientácie žiakov ZŠ a SŠ 435
diagnostika školskej zrelosti a následné poradenstvo v 22 MŠ (325 detí).

Uvedené výsledky signalizujú, že z pohľadu kvantitatívnych ukazovateľov, napriek
zmeneným podmienkam v personálnom obsadení zariadenia (zaškoľovanie dvoch
psychológov) sme v globále realizovali zrovnateľné množstvo aktivít ako v minulom
školskom roku a v niektorých ukazovateľoch sme ich prekročili (napr. v počte realizovaných
programov, diagnostike školskej zrelosti).
Nazdávame sa, že uvedené charakteristiky svedčia o značnom pracovnom nasadení
zamestnancov CPPPaP v D. Kubíne v smere uspokojovania požiadaviek a potrieb detí
a mládeže, ich rodičov, ale aj pedagógov v MŠ, ZŠ a SŠ, zároveň o hľadaní nových
efektívnejších foriem práce.

V Dolnom Kubíne, 29. 09. 2017

PhDr. Anton Sojčák
riaditeľ CPPPaP

