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,,Ten najdôležitejší
cieľ v živote každého

dieťaťa je
zažiť pocit, že niekam

patrí a má hodnotu“
Jane Nielsen

Uplynulý školský rok nás všetkých v mnohom preveril. Okrem
nášho zdravia preveril tiež schopnosť flexibility, našu trpezlivosť,
schopnosť meniť to zabehnuté v našich životoch. Spoločnými
silami sme však zvládli rôzne situácie a pre mnohé, ktoré nás
ešte čakajú,  je tu naše zariadenie pre Vás aj naďalej. Sme tu pre
Vás vo chvíľach radostných, ale najmä v tých náročných, kedy
potrebujete našu radu, pomoc či povzbudenie. A práve preto sa
Vám opäť prihovárame v novom školskom roku 2021/2022 s
ponukou našich služieb. Tou sa snažíme reagovať najmä na
potreby konkrétnej triedy, žiaka, rodiča, či pedagóga. Naša
činnosť sa pravidelne prispôsobuje aj zmenám v legislatíve a
rovnako je tomu tak aj tento školský rok. 
Nedávna situácia nám ukázala,  aká dôležitá je prevencia nielen     
v oblasti fyzického zdravia, ale aj v oblasti duševného zdravia,
sociálno-patologických javov či vzťahov medzi ľuďmi. Nemenej
dôležitá je taktiež diagnostika osobnosti, zručností a
schopností či vzťahov, aby sme s nimi vedeli ďalej pracovať v
zmysle ich rozvoja. Ako odborníci, pedagógovia a rodičia sa
musíme aj naďalej vzdelávať a zdokonaľovať v rôznych
oblastiach, a preto Vám ponúkame možnosti viacerých
výcvikových či bálintovských skupín, prednášok a
webinárov na rôzne témy. Využite naše služby vždy, keď
budete na svojej ceste chcieť niekoho, kto po nej bude kráčať s
Vami a kto Vám podá pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať.

Materské školy
... pre deti, pedagógov a odborných zamestnancov
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Zdravý životný štýl
Deti sú naša budúcnosť. Snažíme sa z nich vychovať zdravé a sebavedomé osob-

Tolerancia voči inakosti, búranie
predsudkov, rešpektovanie
druhých
Problematika tolerancie voči inakosti
súvisiacou s odlišnými kultúrami,
zdravotnými znevýhodneniami a pod. je         
v súčasnosti veľmi diskutovaná. Táto
skutočnosť  súvisí  s  klímou  našej spoloč-

nosti a s jednoznačnou perspektívou, že svet okolo nás bude stále pestrejší. Na
túto realitu je potrebné dieťa pripraviť, aby rôznorodosť nedokázalo len prijať,
ale z nej aj profitovať a obohacovať vlastnú osobnosť. Dosiahnutie takéhoto cieľa
vyžaduje systematické a cieľavedomé rozvíjanie poznatkov, postojov a
hodnôt od raného detstva. Pomocou rôznych zážitkových aktivít chceme
poukázať na toleranciu, búranie predsudkov a samozrejme aj rešpektovanie
druhých už v materskej škole.
 

PONUKA PROGRAMOV A AKTIVÍT PRE DETI 
V novom školskom roku Vám ponúkame nasledovné témy zážitkových aktivít a
preventívnych programov:
 

Rozvoj emocionálnej inteligencie a
sociálnych zručností
Viete, čo prispieva k tomu, že sa niektorí ľudia stanú

úspešnými v živote? Popri rozumových

schopnostiach je to práve emocionálna a sociálna
inteligencia, ktorá sa podieľa na tom, že sa ľudia vedia

v   živote   uplatniť   a   prežívajú   osobnú     spokojnosť.             
Emocionálnu a sociálnu inteligenciu je dôležité rozvíjať už v predškolskom veku
a my vieme, ako na to. Prostredníctvom hier, aktivít a tvorivých činností
dokážeme podnecovať empatiu, prosociálne správanie a viesť deti k seba-
reflexii. Súčasne sú deti vedené ku konštruktívnemu riešeniu konfliktov, čo
napomáha k zlepšeniu celkovej atmosféry v triede. Ocenia to nielen deti, ale aj
Vy – pedagógovia a určite aj rodičia.
Pre rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností u detí máme v ponuke tiež
autorský program Druhý krok, ktorého cieľom je klásť dôraz na empatiu a
riešenie sociálnych a emocionálnych problémov s ohľadom do budúcnosti.
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Rozvoj kognitívnych funkcií v MŠ
Ak chceme podporiť rozvoj rozumových schopností našich detí už od raného
veku, je potrebné im poskytnúť dostatok vhodných podnetov, ktoré rozvíjajú ich
zručnosti aj vedomosti. Veľmi dôležité je zamerať sa na rozvoj pozornosti,
pamäte, ale aj jemnej motoriky, grafomotoriky, orientácie v priestore,
predma-tematických predstáv, zrakového a sluchového vnímania... V ne-
poslednom rade je potrebné rozvíjať aj záujem o učenie, lebo všetky tieto
schopnosti sú predpokladom na úspešné zvládnutie učiva prvého ročníka.
Okrem toho je veľmi dôležité, aby dieťa pri nástupe do školy malo zvládnutú
výslovnosť všetkých hlások, vedelo tvoriť vety, súvisle vyjadrovať myšlienky a
zážitky, k čomu je potrebná aj bohatá slovná zásoba. Rozvoj komunikačných
schopností  a  kognitívnych  funkcií  je možné realizovať skupinovou, ale aj indivi- 

duálnou formou.
V ponuke máme naďalej aj autorské
programy. Populárnym hravým
programom, ktorý sa odohráva v „krajine
slov a hlások“ je program fonematického
uvedomovania od autora D.B. Eľkonina,
ktorý pomáha deťom zlepšovať sluchovú
analýzu,  syntézu   a   pripravuje   ich   tak 
na bezproblémové zvládnutie čítania a
komunikácie.
 

O náročných témach detskou rečou
Náročné a krízové situácie sa nevyhýbajú ani detskému svetu. Deti nie je
možné úplne ochrániť pred tým, aby zažili aj to nepríjemné, čo je súčasťou
ľudských životov. Z hľadiska ich pripravenosti zvládať náročné životné
situácie v dospelosti by to ani nebolo dobré. Dôležité však je hovoriť o takýchto 

nosti. Vek 3 – 5 rokov je obdobím zásadných
vývinových zmien v relatívne krátkom čase.
Toto obdobie poznávania má veľký vplyv na
budúcnosť dieťaťa. Je to teda ideálny čas
vštepiť dieťaťu základy zdravej
životosprávy. Keďže zvedavosť je ich
prirodzenou  vlastnosťou,  ďalšou   dôležitou
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oblasťou, ktorej sa chceme venovať je informovanosť detí o nebezpečenstve
užívania alkoholu, liekov a iných návykových látok. V neposlednom rade
hravou formou poukázať na tzv. online závislosť pri nadmernom používaní
mobilov a tabletov.
 



Mediálna výchova
Už deti predškolského veku sú médiami
veľmi ovplyvniteľné, čo je podmienené
charakteristickými špecifikami tohto
vývinového obdobia. Prostredníctvom hier a
zážitkových aktivít im pomáhame vytvoriť
postoj, ktorý by mali k médiám zaujať. Naučia
sa, ako médiá využívať na rozvoj svojej
osobnosti, ako si vytvoriť a zaujať kritický
odstup od médií a ako nepodliehať ich tlaku.

tupuje bezprostredne po náročnej
životnej situácii. Výhoda krízovej
intervencie (zároveň aj pod-
mienka) spočíva aj v tom, že ju
poskytuje odborník, ktorý nie je
situáciou zasiahnutý, vie si udržať
nad situáciou nadhľad a pomôcť
deťom získať kontrolu nad svojim
prežívaním. Nie je potrebné písať
žiadosť, stačí nás kontaktovať a
radi prídeme pomôcť. 

Krízová intervencia
Žiaľ, ani deťom sa nevyhýbajú náročné životné situácie. Môže ísť o úmrtie, ktoré
sa dotýka celej triedy (p. učiteľka, spolužiak), ťažkú chorobu alebo inú situáciu.
Vtedy je potrebné s deťmi o tom primerane veku komunikovať a pomôcť im
vyrovnať sa s tým. Krízová intervencia sa poskytuje ihneď po traumatizujúcej
udalosti,  pomáha triede hľadať zdroje,  aby sa vyrovnali s prežívaním, ktoré nas-
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témach ich rečou, tzn. spôsobom, ktorý bude pre
nich zrozumiteľný a tým pádom aj ľahšie
spracovateľný. Ponúkame Vám preto možnosť využiť
naše aktivity v situáciách, kedy potrebujete
sprostredkovať deťom informácie o témach, o
ktorých sa nehovorí ľahko. Či sa jedná o tému
smrti, násilia v akejkoľvek podobe, o vyhrotené
konflikty, rozvod rodičov alebo čokoľvek iné, čo
život prinesie. 
 



 
Už deti v materskej škole sa aktívne či pasívne začínajú zaujímať o rôzne
povolania. Jedno chce byť astronautom, druhé traktoristom, iné speváčkou,
herečkou, či princeznou. V dnešnej dobe, ktorá poskytuje omnoho viac
možností, ako tomu bolo v minulosti, je pre deti čoraz náročnejšie rozhodnúť sa,
akým smerom sa v budúcnosti ubrať. Neraz sa stretávame s tým, že pre
smerovanie na strednú školu sa žiaci rozhodujú až pred podávaním prihlášok. Je
preto  nevyhnutné,  aby  sme  povedomie  o  svete  práce   u   detí   zvyšovali   už 
od materskej školy. 
 

KARIÉROVÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ
ŠKOLY
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V rámci kariérovej výchovy pre materské školy Vám ponúkame skupinový
program:

Svet práce očami najmenších
Cieľom programu je interaktívnou a hravou formou zoznámiť deti so svetom
práce a jednotlivými tradičnými, či menej tradičnými povolaniami. 
Deti získajú poznatky o pracovných činnostiach v jednotlivých profesiách,
rozvinú si konštruktívne myslenie a nadobudnú jasnejšiu predstavu o svete
práce. Program je cielený na 5-6 ročné deti trvajúci približne tri na seba
nadväzujúce 45-minútové stretnutia.



PONUKA PRE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH
ZAMESTNANCOV MŠ

Odborné konzultácie
V prípade Vašej potreby je možné si
telefonicky alebo mailom dohodnúť
konzultáciu ohľadom starostlivosti o
žiakov so ŠVVP, riešenia výchovno –
vzdelávacích problémov, prevencie
sociálno – patologických javov. V našom
záujme je čo najviac spolupracovať s
Vami pedagógmi a odbornými
zamestnancami na školách, pretože
multidisciplinárna spolupráca je cestou
k efektívnej pomoci.

Školská mediácia

Mediácia v školskom prostredí predstavuje riešenie konfliktov a sporov cestou
zmierenia. V prípade školskej mediácie hovoríme o schopnosti vnímať, pochopiť
a primerane reagovať na konflikt v prostredí škôl a školských zariadení
prostredníctvom usmernenia sporu treťou nestrannou nezaujatou osobou,
pričom konflikt môže nastať vo vzájomných vzťahoch medzi kolegami, učiteľom
a žiakom, učiteľom a rodičom, nadriadeným a podriadeným, zriaďovateľom a
riaditeľom školy a pod. Mediáciu budeme realizovať priamo v prostredí Vašej
školy. Ak vnímate potrebu podporiť pokojnú, priateľskú pracovnú atmosféru
a medziľudské vzťahy, budeme Vám nápomocní.
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Ponuka výcvikových skupín:

Nenásilná komunikácia

Prostredníctvom zážitkových aktivít je možné zdokonaliť sa v používaní jazyka
tak, aby sme čo najviac minimalizovali násilie a čo najviac zvýšili šancu
dosiahnuť svoj cieľ mierovou cestou. Konkrétne ide o štvorstupňový návod
„ako na to“, ktorého súčasťou je schopnosť čistého pozorovania, popis
pocitov, identifikácia potrieb a formulácia prosby, uplatniteľný v školskom i
mimoškolskom prostredí. 

VÝCVIKOVÉ SKUPINY

Neustálym zvyšovaním nárokov na vý-
kon pedagogického povolania je
nevyhnutné, aby boli zamestnanci škôl
pravidelne vzdelávaní a rozvíjaní nielen          
po profesijnej či odbornej stránke, ale
najmä ľudskej, sociálnej a osobnostnej.
Vo svojej práci bývajú denno-denne
vystavení náročným situáciám, či už  vo
vzťahu   k  deťom,  rodičom,  kolegom a
 nadriadeným, kedy je dôležité zamyslieť sa nad najvhodnejšou reakciou tak, aby
bolo možné zachovať daný vzťah a konflikt uspokojivo vyriešiť. V aktuálnom
školskom roku preto otvárame výcvikové skupiny pre pedagogických a
odborných zamestnancov, v rámci ktorých bude možné nadobudnúť či obnoviť
sociálne kompetencie nevyhnutné pre uspokojivý výkon svojho povolania.
Stretnutia budú zamerané na vlastnú prácu a sebaedukáciu, následne na
posilnenie schopnosti aplikovať nové poznatky do praxe v školskom prostredí.
Zameranie jednotlivých skupín je rôzne. Minimálny počet prihlásených pre
otvorenie skupiny je 6 účastníkov.
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Komunikácia v školskom prostredí
V odbornej literatúre je neraz napísané: ,,nemožno nekomunikovať - už tým, že
nekomunikujem – vlastne komunikujem“. Komunikáciu v školskom prostredí nie
je možné redukovať iba na proces prenosu informácií. V podmienkach sociálnej
komunikácie sa informácia nielen prenáša, ale súčasne aj formuje, utvára,
spresňuje, dotvára, rozvíja, je činiteľom vzájomného rozvoja ľudí, ktorí
komunikujú. Pre uvedomenie si potreby empatie v školskom prostredí a
nácvik asertivity ponúkame tréning komunikačných zručností, realizovaný
zážitkovou formou, využiteľný pri práci s deťmi aj s pedagógmi, v školskom aj
mimoškolskom prostredí.

Zvládanie emócií v pedagogickej praxi
Bez emócií to nejde. Ako ich zvládať? Čo sa za nimi
skrýva? Čo nám chcú "povedať"? Odpovede aj na
tieto otázky budeme hľadať na našich stretnutiach,
kde sa pozrieme na emócie z rôznych uhlov pohľadu
(a "naučíme sa" ako s nimi žiť).

Prístup k deťom s nevhodným
správaním v školskom prostredí
Cieľom stretnutí bude nahliadnuť na pozadie
rušivého správania detí počas pobytu v ma-
terskej škole, na jeho možné príčiny a
postupy ako ho zmierniť. Na stretnutiach sa
budeme  dotýkať  témy, ktorú pri tejto proble-

matike nemožno opomenúť, a to efektívnej spolupráce s rodičmi a inými
zainteresovanými osobami. Počas stretnutí bude priestor na analýzu
konkrétnych zážitkov z praxe.
 

Bálintovská skupina
Vďaka stretnutiam s kolegami, ktorí riešia každodenne podobnú problematiku
na rôznych miestach poskytne náhľad na prípad dieťaťa alebo ťažkosti v
pracovnom kolektíve, pri ktorých sme „zamrzli na mŕtvom bode“. Ponúka
možnosť získať viacero pohľadov a spôsobov riešení prípadu v krátkom čase.
To všetko sa odohráva v bezpečnom a konštruktívnom prostredí plnom
prijatia a pochopenia. Skupinové supervízie prebiehajú v stanovenej štruktúre,
ktorá umožní prejsť od prezentácie vybraného prípadu až k možným spôsobom
jeho riešenia.
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V našom zariadení ponúkame pre našich
klientov rôzne formy psychologickej,
špeciálnopedagogickej a sociálno-
pedagogickej odbornej starostlivosti
(diagnostika, poradenstvo,  terapia, reedu-

výchovných ťažkostí,
rečových ťažkostí,
posúdenia možností osobnostného rozvoja dieťaťa pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
posúdenia vhodnosti pokračovania v predprimárnom vzdelávaní,
posúdenia vhodnosti nástupu na povinné predprimárne vzdelávanie pred
piatym rokom veku života dieťaťa,
ťažkostí v oblasti emocionálneho prežívania, ktoré môžu súvisieť s rôznymi
životnými situáciami,
vzťahových problémov, rodinných ťažkostí, konfliktov a pod.,
špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z prítomnej
poruchy aktivity a pozornosti, prípadne inej poruchy správania, z prítomnej
choroby alebo   v dôsledku sociálne znevýhodneného prostredia, ďalej
poskytujeme starostlivosť pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
nadpriemerne rozvinutých schopností a vedomostí dieťaťa a potrieb z toho
vyplývajúcich, 
ťažkostí s adaptáciou v MŠ.

Našu pomoc môžu vyhľadať rodičia z vlastnej iniciatívy alebo na základe
odporúčania Vás pedagóga a to v prípade:

 

PONUKA ODBORNEJ 
STAROSTLIVOSTI              
PRE DETI A RODIČOV

O odbornú starostlivosť môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa, telefonicky
alebo  prostredníctvom  elektronickej prihlášky  (nájdete  na  www.cpppapno.sk) 
v priebehu celého školského roka. Žiadosti vybavujeme priebežne podľa
časových možností a personálnych kapacít. Preferujeme osobnú formu
kontaktu v našom zariadení, no v prípade požiadaviek vieme zabezpečiť aj
dištančnú formu odbornej starostlivosti. 
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kácia). V ponuke máme rozvojové a stimulačné programy ako KUPREV, Škola
pozornosti, Tréningový program Dr. Briggite Sindelar, CogniPlus, HRV
Biofeedback a iné., ktorých cieľom je rozvíjať jednotlivé kognitívne funkcie.
 

https://cpppapno.sk/Online-Objedn%C3%A1vanie/
http://www.cpppapno.sk/


Posúdenie osobnostného rozvoja
Pre deti, ktoré by v budúcom školskom roku mali nastúpiť do 1. ročníka ZŠ, alebo ich
rodičia o tom uvažujú, ponúkame možnosť posúdiť ich osobnostný rozvoj. K čomu je to
dobré?     Vedieť,    ako    na   tom    dieťa   je   so   svojimi   predškolskými   zručnosťami   a

vedomosťami,  tzn.  ako je pripravené 
do školy, je príležitosťou  zamerať  sa 
v dostatočnom predstihu na rozvoj
tých oblastí, ktoré ešte nie sú
dostatočne rozvinuté. V prípade, kedy
sa naopak preukáže, že vývin dieťaťa
napreduje rýchlejšie než u iných detí,
je to možnosť zamerať sa na jeho
silné stránky a využiť potenciál 
 zmysluplným spôsobom. A to všetko

pod vedením odborníkov, ktorí sa na základe svojich vedomostí a skúseností dokážu
pozrieť na dieťa komplexne s využitím všetkých dostupných zdrojov informácií
(zdravotná, rodinná a osobná anamnéza dieťaťa, pedagogická diagnostika, výsledky
testov). Rodičia tak dostanú príležitosť na diskrétny rozhovor s odborníkom, ktorý im
môže objektívne popísať vývinovú úroveň jeho dieťaťa am navrhnúť postupy, ako využiť
jeho silné stránky a rozvinúť tie slabšie. Zároveň je to možnosť riešiť aj výchovné otázky,
pretože nielen schopnosti, ale aj správanie sa podieľa na tom, ako úspešne dieťa
zvládne vstup do školy. 
 

V prípade záujmu vieme niektoré oblasti diagnostiky a poradenstva realizovať
priamo na pôde materskej školy. Spravidla sa jedná o nasledovné:
 

Depistáž
V rámci odbornej starostlivosti
ponúkame tiež depistáž -
logopedickú, psychologickú,
špeciálno-pedagogickú, sociálno-
pedagogickú. Úlohou depistáže je
vyhľadávanie detí s ťažkosťami vo
výslovnosti jednotlivých hlások,
zistenie   predpokladov   k   učeniu,
vyhľadávanie detí s nadaním, ťažkosťami v osobnostnom vývine, vyhľadávanie
výskytu nežiaducich, sociálno-patologických foriem správania, identifikovanie
agresorov, obetí...
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TÉMY PREDNÁŠOK PRE PEDAGÓGOV,
ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A RODIČOV
 Školská pripravenosť dieťaťa

Adaptácia dieťaťa na vstup do MŠ
Adaptácia dieťaťa na vstup do ZŠ
Deti a technológie
Emócie a ich zvládanie
Nenásilná komunikácia
Ako dosiahnuť spoluprácu detí bez trestov a odmien
Súrodenecké vzťahy
Budovanie bezpečnej vzťahovej väzby
Adaptácia na nového súrodenca v rodine
Rešpektovanie pravidiel u detí
Ako ovplyvňovať správanie detí, alebo ako sa pri výchove nezblázniť
Internet – dobrý sluha, zlý pán...
Môže byť moje dieťa obeťou šikany, alebo ako rozpoznať šikanovanie
v školskom prostredí
Mám nadané dieťa, čo teraz?
CAN syndróm
Ako hovoriť s deťmi o náročných témach
Zdravý životný štýl
Neuropsychologické základy vývinu dieťaťa

 
Poznámka:
Prednášky je možné realizovať aj v rámci rodičovských združení. Na žiadosť
školy možno pripraviť prednášky aj na iné témy. Podmienkou je dostatočne
včasné  zaslanie   písomnej  žiadosti   s  konkrétnou  požiadavkou   poštou  alebo 
na email: henrieta.snapkova@cpppapno.sk.
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Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, IČO: 37976699
tel.č. 043/5581066, 0911 127 111
web: www.cpppapno.sk; cpppapno@cpppapno.sk
Kontakty na odborných zamestnancov nájdete na našej web stránke.

Prevádzková doba:
Pondelok, utorok, štvrtok:     8,00 hod - 15,30 hod.
Streda:                                       8,00 hod - 17,00 hod.
Piatok:                                        8,00 hod - 14,00 hod.

Dôležité termíny
Žiadosti o realizáciu diagnostiky na pôde materskej školy alebo prevencie si môžete
stiahnuť na našom webe, prípadne sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom online
formulára. Termín podávania žiadostí v písomnej forme (posielať na adresu CPPPP
Námestovo  prípadne  mailom:   cpppapno@cpppapno.sk)   a  tiež  v  online  forme  je        
do 30.09.2021. 

V prípade selektívnej prevencie a krízovej situácie je možné prihlásiť sa priebežne
počas školského roka, rovnako prostredníctvom uvedených formulárov. Realizácia
jednotlivých aktivít a programov bude školám oznámená v dostatočnom časovom
predstihu.

Porada pre výchovných poradcov: 14.09.2021 v čase 12,30 – 14,30
Porada pre kariérových poradcov: 14.09.2021 v čase 09,00 – 11,00
Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní: 08.09.2021 v čase 13,00 - 15,00

Ďalšie porady budú naplánované operatívne počas školského roku 2021/2022 a
budú oznamované v dostatočnom predstihu.

Chceme byť zariadením, ktoré
každému dieťaťu ukáže, že je
jedinečná osobnosť. Pozýva               
 k spolupráci všetkých, ktorí sú a
môžu byt dôležití pre jeho
komplexný rozvoj, aby jeho
jedinečnosť spoznali a podporili.
 

 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v školskom roku 2021/2022
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