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Správa o činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spišská 

Nová Ves je spracovaná podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ 

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

 

 

A. Základné identifikačné údaje 
 

 

Názov školského zariadenia:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 

 

Adresa:    Letná č. 66, 052 01  Spišská Nová Ves 

 

Elokované pracoviská:   Hlavná 117, 056 01       Gelnica           

             Maurerova 14, 053 42   Krompachy  

   

 

Telefónne čísla:    053/44239 81; 053/44617 40 - Spišská Nová Ves 

                                                        0911 010 224 – elokované pracovisko v Gelnici 

                                                        0911 010 225 – elokované pracovisko v Krompachoch 

 Elektronická adresa:   ppp-snv@mail.t-com.sk 

 Internetová adresa:   www.cpppapsnv.eu 

 

 Údaje o zriaďovateľovi CPPPaP:  Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 

      Odbor školstva Okresného úradu v Košiciach,     

                                                        Zádielska 1, 040 78 Košice 

mailto:ppp-snv@mail.t-com.sk
http://www.cpppapsnv.eu/
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Mená vedúcich zamestnancov CPPPaP s určením ich funkcie: 

PhDr. Viera Šilonová, PhD. – riaditeľka 

 

PhDr. Viera Šilonová, PhD. - vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom  

a vzdelávacom vývine, psychoterapie a špeciálnopedagogického poradenstva. 

PhDr. Martina Sakmáryová - vedúca oddelenia výchovného poradenstva a poradenstva  

v kariérnom vývine, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie. 

 

 

Dátum zriadenia: zriaďovaciu listinu vydal okresný národný výbor v  Spišskej Novej Vsi  

                                   pod číslom 108 zo dňa 13. júna 1975 s účinnosťou od 01. 09. 1975  
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B. Údaje o počte žiakov a detí v starostlivosti CPPPaP 
 

 

Činnosť CPPPaP Spišská Nová Ves je realizovaná v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 

Do pôsobnosti CPPPaP Spišská Nová Ves patria školy a školské zariadenia uvedené   

v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 

Názov školy Počet 

Materské školy – štátne, cirkevné a súkromné 79 

Základné školy – štátne a cirkevné 49 

Stredné  školy  –  štátne a cirkevné 11 

Spolu: 139 

 

 

 

Potenciálna klientela CPPPaP v Spišskej Novej Vsi za školský rok 2016/2017 je uvedená 

v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 

Druh školy Okres Spišská Nová Ves Okres Gelnica  Počet potenciálnej 

klientely spolu 

MŠ, ZŠ, SŠ 17 854 4 676 22 530 

Súhrnný počet potenciálnej klientely 22 530 
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V šk. roku 2016/2017 CPPPaP SNV poskytla starostlivosť uvedenému počtu klientov 

Tabuľka 3 

Kategória                       Celkový počet klientov 

CPPPaP Spišská Nová Ves 1593 

CPPPaP Gelnica  232 

SPOLU 1825 

 

 

 

Klienti, ktorým bola poskytnutá starostlivosť (vyšetrenie) 

Tabuľka 4 

Okres Individuálna 

Diagnostika 

Skupinová 

diagnostika 

Kontrolná 

diagnostika 

Počet zaevidovaných klientov 

Sp. Nová 

Ves 

1582 11 0 1593 

Gelnica 232 0 0 232 

 

 

 

 



Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 

Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

6 

 

 

1. PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ: 

Počet aktivít v rámci psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie v jednotlivých 

okresoch 

Tabuľka 5 

 Počet aktivít 

Druh činnosti Spišská Nová Ves Gelnica 

 

Spolu 

 

Diagnostika 4337 1079 5416 

Poradenstvo 3462 232 3694 

Terapia 0 0 0 

 

 

Počet detí vyšetrených v rámci školskej spôsobilosti 

Tabuľka 6 

ŠKOLSKÁ SPOSOBILOSŤ 

Spišská Nová Ves Gelnica Spolu 

457 74 531 

 

 Január – august 2017 – psychologické vyšetrenia školskej spôsobilosti.  

 Október 2016 – Február 2017 – depistáž v MŠ 

 Január – jún 2017 – posudzovanie predčasného zaškolenia do základnej školy. 
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 Január -  júl 2017 - psychologické vyšetrenia detí predškolského veku do tried so 

všeobecným intelektovým nadaním. 

 Apríl 2017 – účasť odborných zamestnancov na zápisoch detí do základných škôl. 

 September 2016 – august 2017 – psychologické vyšetrenia žiakov základných 

a stredných škôl s osobnostnými problémami a ťažkosťami v učení. 

 

2. ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ: 

Počet aktivít v rámci špeciálno – pedagogickej diagnostiky, poradenstva a terapie v okrese 

Spišská Nová Ves 

Tabuľka 7 

 Počet aktivít 

Druh činnosti Spišská Nová Ves 

Diagnostika 159 

Poradenstvo 138 

Reedukácia 78 

 Január – február 2017 - depistáž realizovaná špeciálnym pedagógom a psychológom v  

MŠ v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica u detí predškolského veku – snímanie 

pripravenosti pre zaškolenie, pomoc pri zostavení batérie na zosnímanie školskej 

a globálnej predškolskej zrelosti  s odporúčaniami pre každé dieťa, ako ho ďalej 

stimulovať po dobu nástupu do ZŠ ešte v prostredí MŠ. 

 September 2016 - jún 2017 – stimulačný program určený pre deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou  

 September 2016 – jún 2017 – rozvoj čítania s porozumením 

 Odborná pomoc pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ 

 September 2016 – august 2017 – špeciálno-pedagogické reedukácie poskytované žiakom 

s vývinovými poruchami učenia. 



Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 

Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

8 

 

 September 2016 – august 2017 – špeciálno - pedagogické vyšetrenia žiakov s ťažkosťami 

v učení a v správaní  

 September 2016 – jún 2017 - Preventívny program „Zippyho kamaráti“  

 

3. PREVENCIA: 

Diagnostická činnosť :  

Individuálne psychologické vyšetrenia boli poskytnuté z nasledujúcich dôvodov: 

Tabuľka 8 

Druh činnosti Počet klientov 

 SNV Gelnica Spolu 

Problémy v správaní                                   45 10 55 

Disociálna činnosť 3 0 3 

Osobnostné a psychické problémy              14 0 14 

 

Oblasť primárnej prevencie: 

V oblasti primárnej prevencie bolo zrealizovaných 50 besied pre 1 038 žiakov na témy:  

 Ako sa racionálne učiť (téma odporúčaná pre 5. ročník ZŠ) – 9 besied/ 173 žiakov 

 Ako sa racionálne učiť (téma odporúčaná pre SŠ) – 5 besied/ 150 žiakov 

 Prevencia šikanovania – ZŠ – 9 besied/ 143 žiakov 

 Prevencia kyberšikanovania – ZŠ – 5 besied /95 žiakov 

 Prevencia kyberšikanovania – SŠ –  6 besied/ 147 žiakov 

 Postoje k drogám  - ZŠ - 2besedy/ 31 žiakov 

 Postoje k drogám  - SŠ – 5 besied/ 129 žiakov 

 Vzťahy medzi tínedžermi ( téma odporúčaná pre 8.-9. ročník ZŠ)  -  7 besied/128 žiakov 

 Duševné zdravie , zdravý životný štýl – SŠ – 2 besedy/ 42 žiakov 



Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 

Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

9 

 

 Duševné zdravie , zdravý životný štýl – SŠ – 2 besedy/ 30 žiakov 

 

 

Peer-aktivisti:  

Práca v rovesníckej skupine PEER aktivistov: 

Peer aktivisti ZŠ  

 Skupiny peer-aktivistov, ktoré realizovali supervízne besedy – prípravné 

stretnutia - Peer klub 

1. ZŠ Hutnícka, ZŠ Nejedlého, ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Lipová/ 3 stretnutia/ 14 žiakov  

2.  ZŠ Levočská, ZŠ Kožuchova, ZŠ Komenského SNV, ZŠ Nad Medzou/ 2 stretnutia /16 

žiakov 

 Supervízne besedy za účasti peer aktivistov ZŠ : 

ZŠ Levočská,  ZŠ Kožuchova, ZŠ Komenského SNV, ZŠ Nad Medzou, ZŠ Hutnícka, ZŠ 

Nejedlého, ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Lipová – 15 besied/ 318 žiakov 

 

Oblasť sekundárnej prevencie: 

V rámci sekundárnej prevencie bola ZŠ a SŠ ponúknutá možnosť odbornej spolupráce 

pri realizácii preventívnych  programov orientovaných na zvládnutie agresivity a šikanovania, 

riešenie diskriminácie, sociálnych vzťahov v triednych kolektívov a ďalších sociálno-

patologických javov.  

Realizované preventívne programy podľa dĺžky trvania: 

Tabuľka 9 

Preventívne programy SNV Gelnica Spolu 

Krátkodobý 40 7 47 

Strednodobý 6 0 6 
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Dlhodobý 12 1 13 

Spolu 58 8 66 

 

Práca v skupine v triede MŠ  

 Preventívny program  Zippyho kamaráti - 1 skupina /24 stretnutí/ 5 žiakov  

 

Práca v skupine v triede ZŠ  

 Preventívny program Zippyho kamaráti - 7 skupín /20 až 24 stretnutí v 1 skupine/  

13 až 24 žiakov v 1 skupine 

 Prevencia soc.-pat. javov a zlepšenie triednej klímy na ZŠ: 

1. ZŠ Lipová - 4 triedy/ 9 stretnutí/ 71 žiakov 

2. ZŠ Ing. Kožucha - 1 trieda/3 stretnutia/16 žiakov 

3. ZŠ Rudňany – 1 trieda/3 stretnutia/14 žiakov 

4. ZŠ Letanovce – 1 trieda/3 stretnutia/14 žiakov 

5. ZŠ Komenského – 1 trieda/5 stretnutí/24 žiakov  

 

 Program profesijnej orientácie 

1. ZŠ Hutnícka – 2 triedy/5 stretnutí/50 žiakov 

 

 

Práca v skupine v CPPPaP:  

  Edukatívno – stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou (MŠ) -  2 skupiny/ 16 detí 

 Sociálnopsychologický a komunikačný tréning detí s ADHD, poruchami správania 

a emocionálnymi ťažkosťami  pre žiakov – ZŠ: 1 skupina/9 stretnutí/ 5 detí  
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 Psychokorektívny program pre žiakov 2. stupňa ZŠ s ťažkosťami v osobnostnom 

a emocionálnom vývine - 1 skupina/ 14 stretnutí/ 6 žiakov 

 „Dobrodružná cesta za pokladom“ – 1 skupina/ 10 stretnutí/9 detí 

 

4. VÝCHOVNÉ PORADENSTVO: 

 

V školskom roku 2016/2017 bolo na vybraných základných školách, stredných školách a 

gymnáziách okresu Spišská Nová Ves a Gelnica realizované profesijné a kariérové 

poradenstvo. Žiaci absolvovali testovanie na overenie predpokladov k štúdiu ako aj 

individuálny pohovor s psychológom a sociálnym pedagógom.  

Diagnostická časť profesijného a kariérového poradenstva pozostávala z anamnestického 

dotazníka, inteligenčných, osobnostných testov a záujmových dotazníkov. 

 

Počet individuálnych konzultácií v rámci profesijného a kariérneho poradenstva: 

Tabuľka 10 

PROFESIJNÉ A KARIÉRNE PORADENSTVO - KONZULTÁCIE 

Okres Spišská Nová Ves Okres Gelnica Spolu 

596 soc.pg.+ 596 psychol.  

1192 

96 soc.pg.+ 96 psychol.  

192 

 

1384 

 

Počet konzultácií s výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie, učiteľmi (osobne, 

telefonicky, mail): 187 

Počet konzultácií s rodičmi: 30 

 

Prax študentov VŠ  
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CPPPaP Spišská Nová Ves poskytuje každoročne možnosť praxovať vybraným  žiadateľom o 

prax z radov študentov vysokých škôl – psychológom a sociálnym pracovníkom (Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovská univerzita a UPJŠ Košice). Podľa určenia praxe sú 

študenti účastní buď len na náčuvoch, alebo sa zapájajú do vymedzených odborných aktivít. 

Každý študent je oboznámený s činnosťou CPPPaP Spišská Nová Ves.  

 

G. Údaje o počte zamestnancov CPPPaP a plnení kvalifikačného 

predpokladu 

Všetci zamestnanci CPPPaP Spišská Nová Ves spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady 

pre výkon svojej práce. V tabuľke 3 uvádzame aktualizované personálne obsadenie 

zamestnancov CPPPaP Spišská Nová Ves. 

 Tabuľka 11 

 

Pracovná pozícia Počet Úväzok % Pracovný pomer 

Psychológ 8 100 doba neurčitá/ z toho 2 

zástup MD 

Špeciálny pedagóg 3 (vrátane riaditeľky) 100 doba neurčitá 

Sociálny pedagóg,  2  

 

100 doba neurčitá /z toho 1 

zástup  MD/ 

Sociálny pracovník 

SŠ 

1 100 doba neurčitá 

Ekonom.-hosp. 

pracovníčka 

1 100 doba neurčitá 

Person.-admin. 

pracovníčka 

1 40 doba neurčitá 

Informatik 1 25 doba neurčitá 

Upratovačka 1 50 doba neurčitá 

Spolu: 18                                Prepočet stavu na plnú zamestnanosť: 16,2 

  
Vzhľadom na personálnu poddimenzovanosť si CPPPaP Spišská Nová Ves využíva možnosť 

ÚPSVaR-om poskytovanej absolventskej praxe a dobrovoľníckej činnosti. Vítame aj túto 

alternatívu. 
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H. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP 

   

 

Kontinuálne vzdelávanie je realizované podľa plánu kontinuálneho vzdelávania pre  

 daný školský rok. 

    Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí 

a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania    

    Administrácia testu Woodcock-Johnson International Editions 

     Rozvoj sociálnych  zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní – 

Zippyho kamaráti 

 

  

 

 

    Iné vzdelávacie aktivity: 

 Test školskej spôsobilosti (Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP) - 8 psychológov 

 Zaškolenie do práce s biofeedback systémom emWavw Pro /HRV biofeedback/ 

 – 9 odborných zamestnancov  

 Seminár k diagnostickému nástroju WISC – III – 3 psychológovia 

 Výcvik v Gestalt psychoterapii – 1 psychológ 

 Komplexný stimulačný program Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov – 3 špeciálni 

pedagógovia  
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 Absolvovanie Modulov 1,2 – Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia 

a správania – Centrum Prof. Sindelar, Bratislava – 1 špeciálny pedagóg 

 Absolvovanie Modulu 3 – Diagnostika a zostavenie tréningového plánu - Centrum 

Prof. Sindelar, Bratislava – 1 špeciálny pedagóg 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti  

 Zamestnanci CPPPaP v Spišskej Novej Vsi v priebehu celého roka realizovali prednášky,  

besedy a boli účastní výcvikových programov a prezentácií pre verejnosť zameraných na 

oblasť primárnej a sekundárnej prevencie sociálno-patologických javov, eliminácie 

šikanovania a agresivity na školách a zlepšenia interpersonálnych vzťahov v kolektíve, 

profesijného a kariérneho poradenstva. 

 

Podujatia organizované CPPPaP Spišská Nová Ves:                                                                           

 Burza stredných škôl na tému: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.“ -

12. ročník, určené pre žiakov 9. ročníkov ZŠ – Spišská Nová Ves,  október 2016 

 Diskusné fórum na tému: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.“ - 12. 

ročník, určené pre výchovných poradcov ZŠ, zástupcov stredných škôl a odborníkov v 

danej oblasti – Spišská Nová Ves, október 2016 

 Burza stredných škôl na tému: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.“ -

9. ročník, pre žiakov 9. ročníkov v okrese Gelnica – október 2016 

 Porada pre výchovných poradcov a školských špeciálnych pedagógov ZŠ (okres 

SNV a Gelnica) –  pracovné stretnutie - október 2016 

 Porada pre výchovných poradcov a školských psychológov SŠ – pracovné 

stretnutie - október 2016 

 Porada pre koordinátorov prevencie  ZŠ a ŠZŠ (okres SNV a Gelnica) – pracovné 

stretnutie - október 2016 
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 Porada pre koordinátorov prevencie a školských psychológov SŠ – pracovné 

stretnutie - október 2016 

 Porada pre výchovných poradcov a školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ 

(okres SNV a Gelnica) –  pracovné stretnutie spojené s odborným workshopom 

„ADHD nekončí v detstve“ - máj 2016 

 Porada pre koordinátorov prevencie a školských psychológov ZŠ, ŠZŠ a SŠ (okres 

 SNV a Gelnica) – pracovné stretnutie spojené s odborným workshopom 

„Extrémizmus“ - máj 2016 

 

Účasť na konferenciách, seminároch a kurzoch: 

 Pasívna účasť: 

 „Logopedické dni“ Žilina – 7. marec 2017 – 3 špeciálni pedagógovia 

 Stretnutie metodikov výchovných poradcov Bratislava – 1. júna 2017 – 1 sociálny 

pedagóg 

 Elektronické schránky Prešov – 7. marec 2017 – 2 odborní zamestnanci, 1 sociálny 

pracovník 

 Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce – 27. októbra 2016 DOD na SOŠ 

Markušovská cesta, Spišská Nová Ves - 2 odborní zamestnanci 

 

     Editorská, publikačná a recenzentská činnosť: 

Klein, Vladimír - Šilonová, Viera. 2016. Úlohy odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. 

In Pedagogické diskusie. Časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých 

výskumníkov na IJP PF KU v Ružomberku. ISSN 1339-9217. s. 71-85. 

 

Šilonová, Viera - Klein, Vladimír. 2017. Perspektívy a možnosti budovania inkluzívneho 

prostredia škôl.. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catoholica 

Ružomberok. Roč. XVI., č. 1 (2017). s. 112-120. ISSN 1335-2232. 

 

Šilonová, Viera - Klein, Vladimír. 2017. Postavenie odborných zamestnancov v inkluzívnej 

škole. In Edukácia vedecko-odborný časopis. UPJŠ, Katedra pedagogiky. Roč. 2, číslo 1. 
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ISSN 1339-8725. s. 281-290. 

 

Šilonová, Viera  - Klein, Vladimír. 2017. Včasná diagnostika ako efektívny nástroj v procese 

edukácie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. In. Miriam Slaná - Michaela 

Hromková - Katarína Letovancová (Eds.) VČASNÁ INTERVENCIA - RANÁ PÉČE - 

EARLY INTERVENTION. 10. - 11. november 2016.  Zborník príspevkov z konferencie. 

TRNAVA 2017. ISBN 978-80-568-0001-0.  s. 192-181. 
 

J. Tvorba a účasť na projektoch 
 

 NÁRODNÝ PROJEKT 

 

           Projekt Škola otvorená všetkým - ŠOV 

            Doba riešenia:  2017 – 2019 

           Žiadateľ:  MŠVVaŠ SR. Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. 

           /zapojené CPPPaP Spišská Nová Ves/ 

 

 

K. Údaje o inšpekčnej činnosti  
   

V CPPPaP v školskom roku  2016/2017  inšpekčná činnosť nebola realizovaná. 

 

L. Priestorové a materiálno-technické podmienky CPPPaP 

V CPPPaP sídli v nových priestoroch na námestí mesta Spišská Nová Ves, Letná 66. 

V decembri 2010 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia budovy na Letnej 66 v Spišskej 

Novej Vsi. 

Naše pracovisko má 13 miestností, z toho 8 miestností je pre odborných zamestnancov, ktorí 

pracujú každý vo vlastnej kancelárii, vybavenej funkčným nábytkom, pracovnými 

pomôckami a počítačmi. Odborní zamestnanci zároveň disponujú testovými batériami, ktoré 

CPPPaP Spišská Nová Ves priebežne dopĺňa. Prostredníctvom národného projektu 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
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v školskom prostredí bolo naše CPPPaP vybavené audiovizuálnou technikou, notebookmi, 

interaktívnou tabuľou, psychodiagnostickými testami a odbornou lietratúrou. 

Do našej pôsobnosti patria aj 2 elokované pracoviská a to: v ZŠ Maurerova ul., Krompachy 

a v MŠ Hlavná 117, Gelnica. Pracovníčky elokovaných pracovísk sídlia v prenajatých 

priestoroch na základe uzavretých nájomných zmlúv s mestami Gelnica a Krompachy.  

CPPPaP má svoje služobné vozidlo, ktoré je garážované v prenajatých priestoroch VVaPC 

UKF Nitra na základe uzavretej nájomnej zmluvy s rektorátom UKF Nitra. 
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M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení CPPPaP Spišská Nová Ves 

za rok 2016:  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu:                                           283.682,00 € 

 

 

2. Čerpanie zo štátneho rozpočtu:  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)                    186.501,00 € 

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)                              67.172,03 € 

 

c ) Tovary a služby (630)                                                         28.344,21 €  

 

  

d) Bežné transfery (640)                                                           1,659,65  € 

 

e) Kapitálové výdavky                                                                     0,00 € 

 

3. Finančné prostriedky zo sponzorských darov 

    právnických a fyzických osôb                                                      0,00 € 

 

4. Iné finančné prostriedky (z projektov,  
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grantov):                                     0,00 € 

 

 

N. O. Vyhodnotenie plnenia cieľov a koncepčných zámerov CPPPaP, 

pozitíva a rezervy v činnosti počas školského roka 

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

 

 vysoká odbornosť 

zamestnancov  

 zapájanie sa do projektov  

 skvalitnenie služieb na 

úseku primárnej 

prevencie  

 skvalitnenie služieb 

smerom k MŠ, ZŠ a SŠ 

 pozitívny prístup 

odborných zamestnancov 

riešiť problémy detí 

a žiakov 

 kvantitatívny rast 

poskytovaných 

poradenských služieb 

 dostupnosť služieb 

 stabilizovaný kolektív 

 

 preťaženosť zamestnancov  

             (personálnou poddimenzovanosťou vzhľadom na počet  

             klientov, administratívou, zvyšovaním sa požiadaviek  

            zo strany škôl  )  

 vysoká koncentrácia detí  a žiakov zo 

            sociálne znevýhodneného prostredia 

 nedostatočné vybavenie psychodiagnostickými testami    

            odbornou literatúrou a pomôckami. 

 

 

Ciele CPPPaP stanovené v Pláne práce na školský rok 2016/2017 boli splnené. 
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ZÁVER : 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa v súčasnosti opiera 

o nasledovné všeobecne záväzné predpisy: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a s ním súvisiace ďalšie vykonávacie predpisy. Vyhláška MŠSR č. 325/2008 Z.z.  o školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon č. 553/2003 o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Zákon NR SR č. 

122/2013 o ochrane osobných údajov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a ďalšie rovnako dôležité právne normy.  

Činnosť CPPPaP v školskom roku 2016/2017 vychádzala z Pedagogicko-organizačných 

pokynov na daný školský rok MŠVaŠ SR a z ročného Plánu práce pracoviska.  

  

CPPPaP Spišská Nová Ves počas školského roka spolupracovalo /okrem škôl/ 

s  nasledujúcimi organizáciami:  

Konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov, rodičov a žiakov bola realizovaná priebežne 

počas celého školského roka a uskutočňovaná podľa potreby. 

V tejto oblasti sme: 

- poskytovali systematickú metodickú a konzultačnú činnosť pre učiteľky MŠ, 

- Intenzívne spolupracovali so spoločnosťou pre predškolskú výchovu v okrese Spišská 

Nová Ves a Gelnica, 

- spolupracovali sme pri výbere detí predškolského veku zo sociálne znevýhodneného 

prostredia nultých ročníkov ZŠ, 

- organizačne zabezpečovali posudzovanie školskej spôsobilosti formou odborných 

konzultácií  s učiteľkami MŠ a ZŠ priamo na školách a pri zápise do prvého ročníka, 
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- participovali pri výbere žiakov do špeciálnych a špecializovaných tried v ZŠ, 

- zabezpečili diagnostikovanie detí za účelom ich výberu do 1. ročníka triedy pre deti so 

všeobecným intelektovým nadaním,  

- realizovali  špeciálno-pedagogické  a psychologické  vyšetrenia problémových žiakov ZŠ, 

konzultácie k výsledkom vyšetrení, návrhy a opatrenia na zlepšenie výukových ťažkostí 

žiakov a zmiernenie vývinových a osobnostných ťažkostí, 

- spolupracovali s odbornými zamestnancami CŠPPP, 

- Začali spolupracovať s Ligou za duševné zdravie, Bratislava 

- spolupracovali s políciou, s ÚPSVaR, pedopsychiatrami, detským neurológom, pediatrami 

a klinickými logopédmi a mimovládnymi organizáciami, 

- kooperovali s OÚ Košice, odborom školstva v oblasti právnej, riadiacej,  

ekonomickej a metodickej, 

- spolupracovali so Školským výpočtovým strediskom Michalovce – program Proforient, 

- spolupracovali so ZŠ, SŠ v oblasti profesijného a kariérového poradenstva, možnosti 

ďalšieho štúdia, 

- komunikovali a kooperovali  s CVTI SR a VÚDPAP Bratislava pri získavaní 

a spracovávaní údajov k prieskumom a výskumom, 

- participovali na organizovaní podujatí s mestom Spišská Nová Ves, Gelnica a školskými 

úradmi pri organizovaní podujatí so MŠ, ZŠ, SŠ, 

- spolupracovali s Krízovým centrom „Alžbetka“ Spišská Nová Ves v oblasti diagnostiky, 

 s Detskou psychiatrickou liečebňou Hraň – deti s poruchami správania, s UKF Nitra, 

Prešovskou univerzitou, UPJŠ Košice a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

v odbornej oblasti. 

 

  Našim cieľom je: 

 

 priaznivý osobnostný a sociálny vývin dieťaťa, 

 formovanie zdravého životného štýlu, 

 podpora zvládania záťažových životných situácií, 

 prispieť k utváraniu podnetného prostredia pre zdravý rozvoj dieťaťa, 

 rozvíjať kooperatívne a sociálne zručnosti dieťaťa.     
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PhDr. Viera Šilonová, PhD. 

   riaditeľka               
    


