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Východiská a podklady 

 
Správa o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Šali je spracovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi: 

 

1. Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2. Zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

3. Vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie. 

4. Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

5. Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k citovanej vyhláške MŠ SR  

č. 9/2006 Z.z. 

6. Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017. 

7. Ďalšími podkladmi (výstupy z programu EVUPP - povinná evidencia činnosti CPPPaP Šaľa na 

účely vyhotovenia štatistických výstupov, vrátane štátnych štatistických výkazov). 
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1. Základné identifikačné údaje o CPPPaP Šaľa (§ 2 ods. 1 písm. a) 
 
Názov zariadenia:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

Adresa zariadenia:  Ul. 1.mája č. 898/2, 927 01 Šaľa  

Dátum zriadenia: 1.7.2010 

IČO:  42121469 

Telefónne číslo:  031/770 54 64  

Elektronická adresa:  cpppapsala@gmail.com 

Internetová adresa:  cpppapsala-sala.com 

Zriaďovateľ:  Okresný úrad, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra  

Vedúci zamestnanec:  Mgr. Krisztína Száz, riaditeľka  

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 

CPPPaP Šaľa je typ školského zariadenia bez rady školy. 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa 

školy 

CPPPaP Šaľa je typ školského zariadenia bez uvedených orgánov. 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali (ďalej CPPPaP Šaľa) je 

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (§130 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.  

o výchove a vzdelávaní), ktoré v oblasti svojej pôsobnosti poskytuje komplexnú psychologickú, 

špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  

a mládeži a ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho  

a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu  

a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje odborné 

poradenské služby (§132 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.). CPPPaP v oblasti svojej pôsobnosti 

garantuje odbornosť a efektívnosť preventívnych programov realizovaných v rezorte školstva. 

Zameriava sa na prevenciu všetkých sociálno-patologických javov: prevencia porúch správania, 

záškoláctva, prevenciu závislostí na legálnych aj nelegálnych látkach, gamblingu, prevenciu 

šikanovania a agresívneho správania, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. 

Vo svojej odbornej činnosti sa riadi všeobecne platnými predpismi a príslušnými zákonmi  

a vyhláškami. Pri plánovaní a realizácii činnosti vychádza z Koncepcie pedagogicko-

psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 

21. marca 2007 uznesením č. 283 s rešpektovaním školského zákona a jeho vykonávacích predpisov. 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 325/208 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva  

a prevencie CPPPaP Šaľa metodicky usmerňovalo činnosti koordinátorov prevencie a školských 

psychológov v školách a školských zariadeniach a výchovných poradcov, liečebných a sociálnych 

pedagógov v ZŠ, SŠ v okrese Šaľa. 

Činnosti odborných zamestnancov bližšie určuje Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2. Údaje o počte klientov v školskom roku 2017/2018 (§2 ods. 1 písm. b) 
 

Potenciálnym klientom CPPPaP je každý žiak, ktorý navštevuje školu alebo školské zariadenie  

v okrese Šaľa. V školskom roku 2017/2018 v počte 6545 detí. Štatistické spracovanie údajov 

a odbornej činnosti bolo realizované v štatistickom programe EvuPP a odoslané Centru vedecko-

technických informácií SR dňa 10.9.2018. Analýza údajov a výsledkov je spracovaná za celé 

poradenské zariadenie v porovnaní s výsledkami z predchádzajúceho obdobia. V školskom roku 

2016/2017 malo CPPPaP Šaľa vo svojej pôsobnosti 26 materských škôl, 24 základných škôl, 3 

stredné školy. 
 

a) Počet evidovaných klientov v školskom roku 2017/18:  919 
 

V porovnaní so školským rokom 2016/17 evidujeme nárast počtu o 59 klientov v školskom roku 

2017/18, mierne zníženie počtu klientov v predškolskom veku a nárast počtu klientov plniaci 

povinnú školskú dochádzku. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame počty klientov podľa druhu školy, zariadenia: 

 

II. Klienti podľa druhu školy, 

Vyšetrení klienti 

spolu 

z 

toho 

v tom zo stĺpca 2 

zariadenia jednorazovo opakovane 

ženy 
indivi- skupi- indivi- skupi- 

duálne novo duálne novo 

a 2 3 4 5 6 7 

Materské školy a špeciálne MŠ 408 184 261 95 46 6 

Základné školy - I. stupeň 220 69 138 0 82 0 

Základné školy - II. stupeň 232 105 152 1 71 8 

ZŠ pre žiakov so zdrav. znevýhod. 0 0 0 0 0 0 

ZŠ (špeciálne triedy + integrovaní) 3 1 1 0 2 0 

Gymnáziá 12 8 8 0 4 0 

SOŠ, konzervatória 32 16 16 0 16 0 

Špec. SOŠ, OU a praktické školy 1 1 1 0 0 0 

Ostatné zariadenia 0 0 0 0 0 0 

Rodiny, školsky nezaradené 11 6 11 0 0 0 

Kontrolný súčet  919 390 588 96 221 14 

 

b) Dôvody príchodu klienta do CPPPaP Šaľa 

VII. Dôvody príchodu Počet v tom iniciátor príchodu do CPPPaP 

klienta a klientov depi- klient rodič,   špec. zdravot. kurátor, iná  

iniciátor príchodu spolu stáž sám zákon. škola 
vých./ 

soc. zar. 
zariad. polícia, osoba 

do CPPPaP 
 

    zástup.   
 

  súd 
 

a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Školská zrelosť/spôsobilosť 383 7 2 315 57 0 0 0 2 

Problémy v učení 235 0 7 171 51 4 0 0 2 

Problémy v správaní 55 0 1 44 7 0 2 1 0 

Disociálna činnosť 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

Osobnost. a psych.problémy 92 0 6 63 17 0 6 0 0 

Študijno-profesijná orientácia 105 0 2 103 0 0 0 0 0 

Sociálno-patologické javy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Poru. vo výv. reči, zmysl. prop 26 0 0 24 1 0 1 0 0 

Rodinné a iné dôvody 17 0 1 14 1 0 0 0 1 

Rovesnícky aktivista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrolný súčet 919 7 19 740 134 4 9 1 5 
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Školská zrelosť: 383 

Problémy v učení: 235  

Problémy v správaní: 55 

Disociálna činnosť: 5 

Osobnostné a psychické pr.: 92  

Študijno-profesijná orientácia: 105 

Sociálno-patologické javy: 1 

Poruchy vo vývine reči: 26  

Rodinné a iné dôvody: 17 
 

 

c) Iniciátor príchodu do CPPPaP Šaľa: 
 

Škola: 134 

Rodičia: 750 

Klient osobne: 19 

Z depistáže: 7 

Výchovné zariadenie: 4 

Zdravotnícke zariadenie: 9 

ÚPSVaR, polícia, súd: 1 

Iný: 5 
 

 

d) Klienti CPPPaP Šaľa podľa druhu školy, zariadenia: 

 

II. Klienti podľa druhu školy, 

Vyšetrení klienti 

spolu 

z 

toho 

v tom zo stĺpca 2 

zariadenia jednorazovo opakovane 

ženy 
indivi- skupi- indivi- skupi- 

duálne novo duálne novo 

a 2 3 4 5 6 7 

Materské školy a špeciálne MŠ 408 184 261 95 46 6 

Základné školy - I. stupeň 220 69 138 0 82 0 

Základné školy - II. stupeň 232 105 152 1 71 8 

ZŠ pre žiakov so zdrav. znevýhod. 0 0 0 0 0 0 

ZŠ (špeciálne triedy + integrovaní) 3 1 1 0 2 0 

Gymnáziá 12 8 8 0 4 0 

SOŠ, konzervatória 32 16 16 0 16 0 

Špec. SOŠ, OU a praktické školy 1 1 1 0 0 0 

Ostatné zariadenia 0 0 0 0 0 0 

Rodiny, školsky nezaradené 11 6 11 0 0 0 

Kontrolný súčet (0201 až 0210) 919 390 588 96 221 14 

 

 

e) Odborná činnosť 

V súlade s požiadavkami a potrebami klientov v priebehu školského roka odborní zamestnanci 

centra poskytli starostlivosť 919 klientom a vypracovali 520 odborných správ pre optimalizáciu 

vzdelávania klientov. Súčasne bola poskytovaná starostlivosť, poradenstvo zákonným zástupcom 

klientov, pedagogickým zamestnancom škôl a odborným zamestnancom ďalších inštitúcií. V 

školskom roku 2017/18 odborní zamestnanci nášho zariadenia poskytli 2354 intervencií.  

 

Odborní zamestnanci zariadenia poskytovali pravidelnú odbornú starostlivosť (viac, ako 3 

stretnutia okrem diagnostiky) 287 klientom.  
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Prehľad a rozdelenie poskytnutých intervencií odbornými zamestnancami: 

Diagnostika: 

- psychologická diagnostika bola poskytnutá 648 diagnostík 474 klientom  

- špeciálno- pedagogická  483 diagnostík 380 klientom 

- sociálna diagnostika  92 diagnostík 88 klientom 

 

Poradenstvo: 

- psychologické poradenstvo bolo poskytnuté  139 poradenstva 134 klientom 

- liečebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické 48 poradenstva 42 klientom 

- sociálne  86 poradenstva 84 klientom 

Terapie: 

- psychoterapia bola poskytnutá  37 terapií 17 klientom 

- liečebno-pedagogická 1 terapia 1 klientovi 

- iná 4 terapie 4 klientom 

Rehabilitácia: 

- reedukácia a psychagogika bola poskytnutá 741 reedukácií 85 klientom 

- nácvik sociálnej komunikácie 17 nácviku 1 klientovi 

- korekcia/kompenzácia 5 korekcií 2 klientom 

 

Okrem vyššie uvedenej odbornej činnosti priamo s klientmi uvádzame prehľad odborno-

metodickej činnosti zamestnancov: 

 

IV. Odborno-metodická činnosť CPPPaP 
Počet 

aktivít účastníkov 

a 2 3 

Individuálne činnosti v tom 

telefonické intervencie/konzultácie 19 19 

konzultácie s rodičom, zák. zástupcom, metod. 

mat. 
1183 622 

Skupinové činnosti v tom 
pobytové akcie 0 0 

prednášky, besedy, kurzy, semináre 1 5 

Činnosti pre pedagógov, 

výchovných poradcov, 

koordinátorov, odborní 

zamestnanci, VPaP 

v tom 

tvorba odborných materiálov 3 15 

konzultácie, odborné podklady 76 73 

prednášky, besedy, kurzy, semináre 0 0 

metodické návštevy v školách/metod. usmerň. 7 20 

Ostatné odborné a 

metodické činnosti 
v tom 

osvetová, inoformačná a propagačná činnosť 0 0 

tvorba projektov, prieskumy 43 48 

odb. podklady pre vých.-vzdelávacie plány 17 17 

odborné konzultácie pre iných odborníkov 6 5 

tvorba metodických materiálov, správ 468 450 

supervízna činnosť, metod. vedenie a usmerň. 465 18 

odborné konzília a odborný rast 51 0 

účasť na odborných podujatiach, publi. činnosť  15 0 

Kontrolný súčet  2354 1292 

 

O poradenské služby nášho centra narastá záujem, o čom svedčí aj nárast počtu klientov  

v dlhodobej starostlivosti. Zvyšuje sa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi problémami, detí 

ohrozených sociálnou patológiou, detí s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti, detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

Odborní zamestnanci CPPPaP Šaľa garantujú odbornú a efektívnu starostlivosť kvalitnými 

poradenskými, metodickými službami, vychádzajúcich z princípov poskytovania aktuálnych 

intervencií, ktoré sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami v oblasti psychologických  

a ostatných pomáhajúcich vied.  
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3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov 

CPPPaP Šaľa (§2 ods. 1 písm. g) 
 

V školskom roku 2017/2018 pôsobilo centrum v nasledovnom zložení o celkovom počte 12 

(prepočítaný stav 7,8) zamestnancov, z toho 7 odborných zamestnancov (prepočítaný stav 6,0): 
 

1 riaditeľ, špeciálny pedagóg s 1. atestáciou,  1 úväzok 

1 psychológ s 2. atestáciou, supervízor   1 úväzok 

1 psychológ s 1. atestáciou, psychoterapeut, supervízor 0,50 úväzok 

1 psychológ (MD od 15.8. 2016)  1 úväzok 

1 psychológ (MD od 27.9.2017) 0,30 úväzok 

1 psychológ (zast. MD od 4.9.2017 do 30.6.2018)  1 úväzok 

1 liečebný pedagóg, psychoterapeut, supervízor 0,50 úväzok 

1 sociálny pedagóg  1 úväzok 

1 špeciálny pedagóg  1 úväzok 

1 administratívna pracovníčka   1 úväzok 

1 PaM 0,30 úväzok 

1 účtovníctvo  0,50 úväzok 
 

Všetci odborní zamestnanci CPPPaP spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so Zákonom  

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
 

Prehľad o odborných zamestnancoch CPPPaP Šaľa v školskom roku 20165/2017 a ich zaradení  

do kariérového stupňa poskytuje nasledovná tabuľka:  
 

Prehľad o zaradení 

odborných 

zamestnancov do 

kariérových 

stupňov 

Celkový 

počet 
 

Z toho 

samostatný 

odborný 

zamestnanec 

odborný 

zamestnanec s 

prvou 

atestáciou 

odborný 

zamestnanec s 

druhou 

atestáciou 

Spolu 7    

Psychológ 3 1 1 1 

Špeciálny pedagóg 2 1 1  

Liečebný pedagóg 1 1  1 

Sociálny pedagóg 1 1   

 

 

4. Údaje o činnosti a aktivitách odborných zamestnancov CPPPaP Šaľa 
 

Základný obsah odborných aktivít a činností CPPPaP Šaľa v školskom roku 2017/2018 tvorili:  
 

- psychologická, špeciálnopedagogická diagnostika, terapia a reedukácia 

- psychologická diagnostika žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov 

- poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ a SŠ 

- diagnostika sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch 

- podpora osobnostného rozvoja, sebapoznávania 

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- pozorovania detí a žiakov v triedach MŠ a ZŠ 

- konzultácie s pedagógmi a vedením škôl 
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- starostlivosť o žiakov s intelektovým nadaním 

- spolupráca pri tvorbe IVVP zdravotne znevýhodnených detí so ŠVVP v ZŠ a SŠ 

- riešenie problémov v oblasti porúch správania (záškoláctvo, šikanovanie, látkové a nelátkové 

závislosti) 

- prevencia a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania 

- pomoc pri zvládaní adaptačných problémov 

- programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov 

- krízové intervencie 

- poradenstvo a optimalizácia procesov personalizácie a socializácie 

- depistáže zamerané na zistenie školskej spôsobilosti pred zaškolením detí do prvého ročníka 

základných škôl 

- rozvíjajúce a stimulačné programy pre predškolákov 

- spolupráca s ostatnými organizáciami, zariadeniami a inštitúciami (nielen v rezorte školstva), 

ktoré sa podieľajú na zdravom harmonickom rozvoji osobnosti od detstva do dospelosti 

- účasť na výsluchoch PZ SR obetí násilia 
 

Z celkového počtu klientely CPPPaP Šaľa - z 919 klientov patrili deti v predškolskom veku,  

u ktorých sme posudzovali školskú pripravenosť, 383 detí, ďalej žiaci s problémami v učení  

a správaní v počte 296 detí a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne stúpla klientela  

s problémami v osobnostnom a psychickom vývine - 92 detí. Do popredia sa dostali i ďalšie dôvody 

príchodu klienta do centra a to v súvislosti s problémami v rodinnom prostredí - 17 detí. 

 

a) Odborní zamestnanci CPPPaP Šaľa poskytovali v šk. roku 2017/2018 služby: 

 

V oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a taktiež poradenstvo v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine. Psychologická intervencia smerovala do oblasti osobnostných a vzdelávacích 

problémov, socializačných problémov a začleňovania do sociálnych vzťahov a štruktúr ako aj 

rozvíjania komunikačných zručností detí a žiakov. Riešili problémy žiakov so správaním, konflikty, 

rodinné problémy, narušené vzťahy v rodine a následne z toho plynúce problémy v škole ako aj 

narušené vzťahy v triednych kolektívoch. Ťažisko poradenských aktivít tvorila oblasť optimalizácie 

osobnostného a sociálneho vývinu v úzkej previazanosti na osobnostné a emocionálne zvládanie, 

vzdelávacie problémy žiakov, motivácia k učeniu, sebaregulácia, prekonávanie záťaže, stresu, 

rozhodovací proces a výber ďalšieho štúdia. 
 

Poradenská a terapeutická činnosť smerovala do včasného korigovania ťažkostí, s ktorými sa 

klienti obracali na odborných zamestnancov. Okruhovým záberom riešených problémov  

v terapeutickej starostlivosti boli klienti z disharmonického rodinného prostredia, s depresívnymi 

stavmi, s adaptačnými, komunikačnými poruchami, poruchami učenia a problémami v správaní. 
 

Špeciálno-pedagogická a liečebno-pedagogická starostlivosť bola poskytovaná žiakom  

so špecifickými poruchami učenia a správania a ich zákonným zástupcom, zameraním na diagnostiku 

a následnú korekciu, až po rediagnostiku. V rámci uvedených činností sme predovšetkým 

posudzovali úroveň a druh špecifických porúch, následne navrhli individuálnej integrácie žiakov 

v bežnej triede, poskytovali poradenstvo pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov na všetkých typoch škôl. 
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b) Realizované aktivity, projekty, preventívne programy v šk. roku 2017/2018: 
 

1. Preventívne programy a aktivity 
 

Prehľad realizovaných preventívnych programov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:  
 

Názov preventívneho programu Cieľová skupina Počet stretnutí  Počet účastníkov 

Duševné zdravie 2. stupeň ZŠ dlhodobý pr. 17 

Duševné zdravie 2. stupeň ZŠ dlhodobý pr. 18 

Kto som, čo viem... MŠ dlhodobý pr. 2 skupiny/24 

Kto som, čo viem... MŠ dlhodobý pr. 2 skupiny/21 

Kto som, čo viem... MŠ dlhodobý pr. 3 skupiny/38 

Kto som, čo viem... MŠ dlhodobý pr. 2 skupiny/24 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 18 

Kyberšikana 1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 13 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 10 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 8 

Kyberšikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 21 

Kyberšikana  2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 11 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 14 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 18 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 13 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 9 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 22 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 11 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 10 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 19 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 11 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 11 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 12 

Mobil, internet bezpečne  1. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 12 

Nenásilná komunikácia 2. stupeň ZŠ dlhodobý pr. 20 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 18 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 16 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 13 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 17 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 16 

Sociálna klíma skupiny 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 12 

Šikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 11 

Šikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Šikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 17 

Šikana 2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 15 

Šikana  2. stupeň ZŠ krátkodobý pr. 13 
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V našom zariadení, vzhľadom na personálnu poddimenzovanosť, oddelenie prevencie  

a poradenstva v sociálnom vývine nie je zriadené. Uspokojenie požiadaviek o preventívne aktivity  

zo strany ZŠ a SŠ zabezpečuje sociálny pedagóg a ďalší odborní zamestnanci centra.  

Aj v tomto školskom roku sme realizovali aktualizáciu údajov o využitie programu Cesta  

k emocionálnej zrelosti na plne organizovaných ZŠ - zber a vyhodnotenie údajov za okres Šaľa, na 

žiadosť CVTI Bratislava. 
 

c) Oblasť metodického riadenia koordinátorov prevencie 
 

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili individuálne stretnutia s koordinátormi prevencie 

okresu Šaľa pri jednotlivých preventívnych činnostiach v základných školách. 
 

d) Kariérové poradenstvo a profesionálna orientácia 
 

V oblasti kariérového poradenstva sme realizovali : 

- individuálnu diagnostiku a poradenstvo pre žiakov profesijne nerozhodných, a študentov  

3. ročníkov gymnaziálneho štúdia (na žiadosť školy resp. študentov), 

- poskytovali sme kariérne poradenstvo žiakom zo ZŠ s ohľadom na voľbu študijného  

a učebného odboru na SŠ, pre študentov gymnázií sme pomáhali pri výbere vysokoškolského 

štúdia 

- v poradenskej práci sme využívali i počítačové programy, ako napr.COMDI, KOMPOSYT. 

- realizovali sme poradenské individuálne konzultácie pre zákonných zástupcov. 
 

e) Identifikácia všeobecného intelektového nadania a starostlivosť o žiakov v rámci programu 

APROGEN: 
 

Na základe požiadania zákonných detí a žiakov sme posudzovali návrhy na prijatie detí a 

žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním a návrhy na individuálne začlenenie týchto 

žiakov v bežných triedach ZŠ a SŠ. Podľa potreby sme realizovali rediagnostiku žiakov. 

 

V školskom roku 2017/18 ako aj predchádzajúce školské roky sme poskytovali starostlivosť 

žiakom v programe APROGEN v  ZŠ J.C. Hronského v Šali. Psychológ nášho zariadenia bol 

k dispozícii žiakom a pedagógom podľa potreby. 
 

f) Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami: 
 

Okresným súdom Galanta boli nariadené 3 výchovné opatrenie pre klientov, ich zákonných 

zástupcov, v rozsahu trvania 6 mesiacov s povinnosťou mesačných písomných hlásení o priebehu 

výchovného opatrenia pre OS Galanta. 
 

g) Prax študentov VŠ 
 

V školskom roku 2017/2018 sme poskytli odbornú prax pre študentov VŠ. Z vysokého počtu 

záujemcov sme poskytli možnosť absolvovať odbornú prax 1 záujemcovi. Odbornú prax 

absolvovala študentka psychológie, ktorá po ukončení praxe obdržala písomné vyhodnotenie 

praxe. 
 

h) Členstvo zamestnancov v radách škôl:  

Spojená škola Šaľa Mgr.Krisztína Száz 

LVS Poľný Kesov Mgr.Krisztína Száz 

ZŠ J.C. Hronského, Šaľa Mgr. Aneta Lazarová 

MŠ 8. mája, Šaľa Mgr. Beata Sklenárová 

MŠ Okružná, Šaľa Mgr. Aneta Lazarová 

MŠ Šafárika, Šaľa Mgr. Lucia Šmigurová 
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i) Zabezpečujeme prevádzku web stránky centra: www.cpppapsala-sala.com, je našou snahou 

neustála aktualizácia informácií a zverejňovanie metodických materiálov pre verejnosť.  

 

 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP Šaľa 

(§2 ods. 1 písm.h) 
 

Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov sa realizovalo podľa vopred schváleného plánu 

kontinuálneho vzdelávania.  

V školskom roku 2017/2018 sa OZ zúčastnili nasledovných akreditovaných vzdelávaní: 
 

Riaditeľ - špeciálna pedagogička 

1. Vzdelávanie vedúcich zamestnancov - Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. Komárno 
 

1 psychologička 

1. Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov - Port centrum Liptovský Hrádok 
 

1 psychologička 

1. Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických 

a odborných zamestnancov - Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. Komárno 
 

1 liečebná pedagogička 

1. Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov - Port centrum Liptovský Hrádok 
 

1 sociálna pedagogička 

1. Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických 

a odborných zamestnancov, Bratislava 

2. „Možnosti vyučovania metódy a mediácie Nenásilnej komunikácie v školských 

zariadeniach, Bratislava  

 

1 špeciálna pedagogička 

1. Kurz Bazální stimulace – Institut Bazální stimulace, Trenčín 

2. Práca s emóciami v poradenskom procese, Bratislava 

3. Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Bratislava 

4. Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických 

a odborných zamestnancov, Bratislava 

5. Artefiletika pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava 

 

6. Údaje o projektoch, do ktorých je CPPPaP Šaľa zapojené (§2 ods. 1 písm.j) 
 

V školskom roku 2017/18 sme sa zapojili do výzvy na rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 

“Protidrogová prevencia 2017” s projektom pod názvom „Kto som, čo viem a čo mám rád“, so 

zameraním na modelové situácie získania reálnych poznatkov o vlastných schopnostiach, 

možnostiach a prianiach, na uvedomenie si nevhodných vzorcov správania voči sebe navzájom, 

predchádzaniu zlozvykom, napr. závislosť od sladkostí, reklamy, závislosť od počítačových hier, 

tabletu. Program bol zároveň zameraný na toleranciu voči iným skupinám detí inej národnosti, 

menšín, inej farby pleti a na rozvíjanie sebahodnotenia – schopnosť vyjadrovať svoje priania 

a záujmy tak, aby sa neublížilo ostatným. Cieľovou skupinou boli deti predškolského veku. Do 

projektu bolo zapojených 70 detí. MŠVVaŠ SR podporilo projekt finančnou dotáciou  

vo výške 760 €.  
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7. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

CPPPaP Šaľa (§2 ods. 1 písm.k) 
 

V školskom roku 2017/18 nebola v CPPPaP Šaľa vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

 

8. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach CPPPaP Šaľa (§2 ods. 1 písm.l) 
 

Priestorové podmienky CPPPaP Šaľa sú dlhodobo nevyhovujúce vzhľadom na malý počet 

miestností na počet klientov a odborných zamestnancov (5 miestností/7 odborných zamestnancov).  

V prípade zotrvania v súčasných priestoroch Mesta Šaľa je potrebné pokračovať v revitalizácii 

prevádzkových priestorov, hlavne vymaľovaním vnútorných priestorov.  
 

Vybavenie zariadenia psychodiagnostickými, špeciálnopedagogickými, liečebnopedagogickými  

a sociálnopedagogickými metodikami je na priemernej úrovni. Naše zariadenie má trvalo záujem  

o zakúpenie nových diagnostických a terapeutických batérii, ktoré vzhľadom na nízky rozpočet  

v prevádzkových nákladoch nebolo reálne zakúpiť.  
 

Vzhľadom na administratívnu náročnosť odbornej činnosti zamestnancov je potrebné, aby každý 

zamestnanec mal pridelenú počítačovú techniku, notebook. Existujúce notebooky spĺňajú svojou 

kvalitou požiadavky administratívy, zároveň je nutné zakúpenie jedného notebooku. 

 

 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti CPPPaP Šaľa (§2 ods. 1 písm.m) 
 

CPPPaP v Šali je školským poradenským zariadením s právnou subjektivitou, je rozpočtovou 

organizáciou – prostriedky na činnosť sú poskytované zo štátneho rozpočtu, rozdeľované podľa 

druhu, zdroja, programu, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, riadené Okresným úradom v Nitre. 

V roku 2017 bol normatívne zo štátneho rozpočtu pre CPPPaP Šaľa pridelený rozpočet určený  

na prevádzku v celkovej výške 155 818,- € účelovo rozdelený na: 

 

Z toho: 

bežné výdavky za rok 2016 (600) 

- na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610):     91 833  € 

- na poistné a príspevok do poisťovní (620): 33 980,56 € 

- na tovary a služby (630):  21 063 € 

- bež. transfery (640):  7 074 € 

 

Údaje o čerpaní prideleného rozpočtu za rok 2017 sme uviedli v Správe o hospodárení za rok 2017. 

 

Údaje o čerpaní prideleného rozpočtu vo výške 135 906,- € na rok 2018 do 31. 8. 2018: 

bežné výdavky (600), z toho: 

- mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (610):  57 892,87 € 

- poistné a prísp. do poisťovní (620):  21 077,33 € 

- tovary a služby (630):  11 893,49 € 

- bež. transfery (640): 1766,08 € 

  SPOLU:   92 629,77 € 
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10. Cieľ, ktorý si CPPPaP Šaľa určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§2 ods. 1 písm.n) 

 

Priority pre školský rok 2017/2018 boli sformulované riaditeľkou  nasledovne:  
 

- Profesionalita odbornej činnosti 

- Vzájomná spolupráca zariadenia s partnermi 

- Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov a implementácia nových vedomostí do praxe 

- Modernizácia diagnostických testov a nástrojov  

- Modernizácia priestorového vybavenia zariadenia 
 

Koncepčný zámer rozvoja nášho zariadenia sme plnili priebežne. K prioritným zámerom a cieľom 

činnosti CPPPaP Šaľa patrilo zabezpečovanie a poskytovanie efektívneho systému odbornej 

starostlivosti a pomoci deťom a žiakom vo veku do ukončenia prípravy na povolanie, najmä v oblasti 

optimalizácie ich osobnostného, výchovno-vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti  

o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania, tiež poskytovanie 

poradenských služieb pedagógom a zákonným zástupcom. Pri činnosti sme uplatňovali princíp 

vysokej profesionality, vysokej zodpovednosti a etiky práce. Úzko sme spolupracovali s MŠ, ZŠ, SŠ, 

ostatnými školami, školskými zariadeniami, so zriaďovateľom a ostatnými vecne príslušnými 

inštitúciami. Zamestnanci sa podľa záujmu a vlastných finančných možností absolvovali odborné 

vzdelávanie a postupne implementovali svoje nové poznatky do praxe.  

Vytýčený cieľ v oblasti modernizácie diagnostických testov a nástrojov sme napĺňali v rozsahu 

skromných finančných možností, podarilo sa nám rozšíriť paletu diagnostických batérií o projektívny 

diagnosticko-terapeutický test – “Scénotest”. Naďalej však pretrváva dlhodobá absencia nových 

diagnostických metodík, absencia testových batérii pre deti s maďarskou národnosťou. 

V oblasti modernizácie priestorového vybavenia sme podľa finančných možností realizovali len 

drobné úpravy havarijných stavov. Modernizácia pracovného prostredia je dlhodobo akútnym 

problémom nášho zariadenia, ktorý sa nám nepodarilo odstrániť vzhľadom na finančné možnosti. 
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11. Oblasti, v ktorých CPPPaP dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú 

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

 
 

SILNÉ STRÁNKY: 
 

- odbornosť OZ a dlhoročné skúsenosti 

- osobná profesionálna  zodpovednosť pri práci 

s klientom 

- dlhodobá starostlivosť o klienta 

- rozhodovacia samostatnosť OZ v odborných 

oblastiach  

- tvorivé a odborné využívanie poznatkov v 

poradenskej praxi  

- priebežné vzdelávanie podľa aktuálnych potrieb 

- OZ s viacročnou praxou majú absolvované dlhodobé 

výcviky 

- ochota a schopnosť kooperácie 

- dobrá úroveň spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ a inými 

participujúcimi organizáciami 

- vhodná lokalizácia centra – v strede mesta 

 

SLABÉ STRÁNKY: 
 

- dlhé čakacie doby pri objednávaní klientov do 

centra a poddimenzovaný počet OZ 

- množstvo administratívnych činností 

- štatistické spracovania aktivít, ktoré 

nekorešpondujú a nezodpovedajú reálnej činnosti 

OZ, ale majú dopad na financovanie zariadenia 

- nedostatok finančných prostriedkov na rozšírenie 

diagnostických a terapeutických batérií 

- pracovné priestory nezabezpečujúce intimitu 

poradenského procesu, málo pracovných 

priestorov, chýbajúci priestor na skupinové aktivity 

- potrebné úpravy priestorov (opotrebované 

priestory)  

- demotivácia zamestnancov z nedostatočného 

finančného odmeňovania  

- sídlo v nevlastných priestoroch 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 

- k navýšeniu počtu odborných zamestnancov 

- pre kontinuálne vzdelávanie a ďalší rozvoj a rast 

odborných zamestnancov 

- k zapájaniu sa do projektov 

- pre zabezpečenie vyhovujúcich priestorov 

- pre investovania do opráv a údržby priestorov 

 

RIZIKÁ 
 

- nedostatok odborných zamestnancov pri prepočte 

na počet aktivít a činností CPPPaP 

- zvýšené nároky na pracovnú vyťaženosť 

zamestnancov CPPPaP 

- riziko syndrómu vyhorenia OZ 

- nedostatočný záujem zo strany škôl v našom 

regióne o zamestnanie odborných zamestnancov 

(školského psychológa, školského špeciálneho 

pedagóga) 

- nedostatočný záujem uchádzačov o pracovné 

miesta odborných zamestnancov 

 

Záver: 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Šali je spracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

zo dňa 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

 

 

V Šali dňa 12.10. 2018 
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Zápis 

z prerokovania Správy o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Šali za školský 

rok 2017/2018 

 

 
 

Dňa 16.10.2018 na pracovnej porade boli zamestnanci centra oboznámení s predloženou 

Správou o výsledkoch a podmienkach činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie v Šali za školský rok 2017/18.  

Zamestnanci prerokovali predloženú správu, ktorá nadobúda charakter schváleného dokumentu, 

ktorý zasielame na vyjadrenie zriaďovateľovi: Okresnému úradu v Nitre, odbor školstva. 

 

 

Prítomní: 

 
 

1. Mgr. Aneta Lazarová  ______________________________ 

2. PhDr. Alena Oravcová  ______________________________ 

3. Mgr. Lucia Šmigurová  ______________________________ 

4. Mgr. Marcela Bereczká  ______________________________ 

5. Mgr. Dana Klementová ______________________________ 

6. Bc. Martina Šimková ______________________________ 

7. Mgr. Mária Mészárosová ______________________________ 

8. Ivana Felixová  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 16.10.2018 

 

 


