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Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

Najnovšie výskumy zaoberajúce sa vzťahom žiakov ku škole 
a vzdelávaniu poukazujú na dôležitosť viacerých faktorov podieľajúcich sa 
na  motivácií žiaka dosahovať primerané výkony a dodržiavať normy školy a 
spoločnosti. Jedným z týchto faktorov je ich každodenná skúsenosť so 
vzťahmi odkázanými na spolužitie a spoluprácu, ktoré žiaci denne zažívajú 
na pôde školy.  

Snahou nás dospelých pracujúcich s deťmi a mládežou je, aby bola 
pre nich táto skúsenosť ich ďalšiemu vývinu prospešná. Práve preto Vám aj 
tento školský rok chceme predstaviť našu staro-novú ponuku aktivít 
a preventívnych programov, ktoré sa snažíme prispôsobiť potrebám 
jednotlivých triednych kolektívov a pomocou odborného vedenia dopomôcť 
žiakom k zdravšiemu pohľadu na seba a okolie.  

V školskom roku 2019/2020 s Vami budeme opäť radi spolupracovať 
pri diagnostike ťažkostí v učení a správaní žiakov a hľadaní možných riešení 
u žiakov, nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách. Pomôžeme 
pri hodnotení manažérskych predpokladov, pri identifikácií kariérového 
profilu či psychických predpokladoch pre štúdium na rôznych typoch 
vysokých škôl. Rovnako máme pripravené prednášky a aktivity pre 
pedagógov a rodičov týkajúce sa aktuálnych tém ako Riziká internetu, 
Zdravý životný štýl alebo Ako rozoznať, či je moje dieťa obeťou šikany. Pri 
prehliadaní našej ponuky si môžete všimnúť novinky, ktoré sme pridali, aby 
sme dokázali efektívnejšie napĺňať Vaše očakávania. Dúfame, že budete 
s našimi službami spokojní a prajeme veľa síl počas celého školského roka. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.  

 

Kolektív zamestnancov CPPPaP v Námestove 
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DIAGNOSTIKA 

INDIVIDUÁLNA DIAGNOSTIKA 

ZÁKLADNÁ DIAGNOSTIKA ŽIAKOV 

 
Ako jednu z množstva našich služieb vám dávame do pozornosti diagnostiku pre 

žiakov, ktorí majú ťažkosti v učení, správaní, majú problém sa sústrediť, sú 

nadmerne aktívni alebo v niečom vynikajú. Diagnostiku realizujeme výlučne v našich 

priestoroch z dôvodu objektivity výsledkov, ktorá je potrebná kvôli stanoveniu presnej 

diagnózy. Pozostáva zo samotného testovania, pedagogickej diagnostiky a v prípade 

potreby aj z odborného lekárskeho vyšetrenia. Po sumarizácii všetkých zistení sú 

výsledky sprostredkované zákonnému zástupcovi za účasti psychológa aj 

špeciálneho pedagóga, ktorí so žiakom pracovali počas vyšetrenia. Následne 

vypracujeme a rodičovi odošleme správu z vyšetrenia s odporúčaniami tak pre 

zákonného zástupcu, ako aj pre pedagógov strednej školy, ktoré slúžia na 

zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Následne, podľa rozhodnutia rodiča, 

poskytujeme služby formou reedukácií s cieľom rozvoja čiastkových oslabení, 

ktorých súčasťou sú rôzne cvičenia, tréningy oslabených oblastí a v neposlednom 

rade aj poradenstvo zamerané na hľadanie optimálnych spôsobov domácej prípravy 

žiaka a elimináciu výchovných ťažkostí.  

 

O ČO KONKRÉTNE IDE? 

 
PORUCHY UČENIA 
Dyslexia, dysgrafia, dysortografia či dyskalkúlia – špecifické poruchy učenia, ktoré 

v dnešnej dobe trápia čoraz viac žiakov. Ich dôsledkom je najmä to, že žiaci 

vynakladajú veľmi veľa úsilia pri nadobúdaní vedomostí a školských zručností, no 

napriek tomu dosahujú podpriemerné výsledky, ktoré nezodpovedajú ich 

schopnostiam. Tieto ťažkosti sa prejavujú najmä pri čítaní, v písomnom prejave -  

zvýšenou chybovosťou a neúhľadným písmom, v matematike a podobne. 

Diagnostiku realizujeme individuálne počas celého školského roka, optimálne 

v dopoludňajších hodinách. Pozostáva zo psychologického vyšetrenia, ktoré 

identifikuje úroveň všeobecných schopnosti žiaka vzhľadom na jeho vek 
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a špeciálnopedagogického vyšetrenia, ktoré mapuje školské zručnosti a schopnosti. 

Disproporcie medzi týmito schopnosťami a špecifické chyby, ktoré žiak robí, môžu 

byť práve prejavom prítomných porúch učenia. Vzhľadom na náročnosť a rozsiahlosť 

vyšetrenia sa štandardne realizujú dve stretnutia s klientom. Predtým je potrebný 

rozhovor s rodičom s cieľom zhromaždiť anamnestické údaje. Po ukončení 

vyšetrenia sú výsledky sprostredkované zákonnému zástupcovi za účasti psychológa 

aj špeciálneho pedagóga, ktorí so žiakom pracovali počas vyšetrenia. Rodičovi je 

následne ponúknutá možnosť využiť niektoré z našich služieb – konzultácie, 

reedukácie, poradenstvo a pod. 

 

PORUCHY SPRÁVANIA, PORUCHY AKTIVITY A POZORNOSTI 
Rôzne poruchy správania bývajú v detstve úplne bežné, ale obyčajne sa na ne 

nepríde včas. Rodičia aj učitelia ťažkosti dieťaťa často prehliadajú, označia ich za 

prechodné obdobie a ťažšie prijímajú fakt, že by dieťa mohlo mať psychický problém 

a potrebuje psychologickú pomoc.  Dlhodobo pozorujeme nárast porúch správania 

u detí a žiakov, čo môže súvisieť so súčasnou dobou, kedy sa v značnej miere 

uprednostňujú  materiálne hodnoty, vo zvýšenej miere sa v médiách objavuje 

agresivita, zhoršuje sa sociálna situácia v niektorých rodinách. Vymedzenie pojmu 

poruchy správania nie je jednoduché. Nie každú odchýlku v správaní môžeme 

nazvať poruchou správania. Okrem ťažkostí v oblasti sociálnych vzťahov, porúch 

vyvolaných úzkosťou a stresom, psychických porúch s telesnými prejavmi a iných, je 

špecifickou poruchou ADD – Porucha pozornosti a ADHD – Porucha pozornosti 

s hyperaktivitou. V rámci individuálnej diagnostiky sa komplexné vyšetrenie, okrem 

iného,  zameriava na posúdenie príčin nevhodného správania. Následne, 

v spolupráci so zákonným zástupcom, je možné pracovať na ich postupnej eliminácii 

príp. zmierňovaní zistených ťažkostí. 

 

ŽIACI SO ŠVVP NA ZÁKLADE VÝVINU V SOCIÁLNE 
ZNEVÝHODŇUJÚCOM PROSTREDÍ 
Špecifickú kategóriu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

predstavujú žiaci zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Sociálne 

znevýhodňujúce prostredie je prostredím, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, 

ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, 

vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho 
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socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho 

osobnosti. Dieťa/žiak pochádzajúci z takého prostredia má právo na vzdelávanie 

formou integrácie v bežnej škole, pokiaľ sa kvalitatívnou analýzou získaných 

informácií prostredníctvom diagnostiky, pozorovania a informácií zo školského aj 

domáceho prostredia potvrdí, že sa jedná o špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

na základe vývinu v nedostatočne podnetnom prostredí. Cieľom takejto integrácie je, 

pomocou služieb školy a školského zariadenia, kompenzovať objektívne existujúce 

nedostatky v domácom prostredí. 

 

ŽIACI CHORÍ A ZDRAVOTNE OSLABENÍ 
Žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak, ktorého ochorenie je dlhodobého 

charakteru a taktiež žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach. 

Zdravotné znevýhodnenie v zmysle choroby (napr. s onkologickým, neurologickým, 

psychickým ochorením, cystickou fibrózou, s tuberkulózou, diabetes, reumou) nie je 

prekážkou vo výchove a vzdelávaní žiaka v bežnej základnej škole, avšak je 

potrebné upraviť podmienky tohto procesu tak, aby bol zabezpečený rozvoj 

schopností a osobnosti žiaka na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 

primeraného začlenenia do spoločnosti. Žiaci chorí a zdravotne oslabení sú 

vzdelávaní formou integrácie, ktorej predchádza individuálna psychologická 

a špeciálnopedagogická diagnostika, na základe ktorej sú stanovené odporúčania do 

školského i domáceho prostredia „šité na mieru“ podľa schopností a oslabení 

dieťaťa. Podľa závažnosti ochorenia so žiakmi chorými a zdravotne oslabenými 

pracuje v školskom prostredí asistent učiteľa, príp. je možné odporúčať vzdelávanie 

v domácom prostredí. 
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CHCETE VEDIEŤ O SEBE A O VAŠICH DEŤOCH/ŽIAKOCH VIAC?             
JE TU PRE VÁS: 

 
DIAGNOSTIKA INTELEKTOVÝCH A ĎALŠÍCH KOGNITÍVNYCH 
SCHOPNOSTÍ 
Ponuku vyšetrenia zameraného na posúdenie intelektových schopností možno využiť 

v prípadoch, keď sa žiak javí v porovnaní s rovesníkmi v niektorej špecifickej oblasti 

slabší, nepodáva v škole výkon zodpovedajúci jeho potenciálu, prípadne je 

nerovnomerný alebo naopak, vaše dieťa, resp. žiak vyniká a vás by zaujímalo, čo je 

za tým. Podobne je možné tieto informácie využiť aj vtedy, keď si kladiete otázku, či 

dieťa/žiak naplno využíva svoj inteligenčný potenciál, aké sú jeho silné a slabé 

stránky. Diagnostikou sa zameriavame na posúdenie úrovne krátkodobej a dlhodobej 

pamäti, pozornosti, priestorovej orientácie, úrovne logického myslenia, verbálnych či 

matematických schopností, posúdenia rýchlosti pracovného tempa a ďalších oblastí. 

Popri takejto diagnostike je možné odhaliť objektívne ťažkosti v niektorej 

z kognitívnych funkcií, príp. odhaliť znaky intelektového nadania.  

 

VYŠETRENIE OSOBNOSTI, ZÁUJMOV A MOTIVÁCIE 
Každý človek sa ostatným členom svojej spoločenskej skupiny podobá, no zároveň 

sa od nich odlišuje špecifickým charakterom. Najvýraznejším znakom osobnosti je jej 

jedinečnosť, výlučnosť a odlišnosť. A preto, ak máte záujem zistiť akými vlastnosťami 

disponuje osobnosť vášho dieťaťa, ponúkame možnosť absolvovať komplexné 

vyšetrenie, z ktorého výsledkov je možné robiť závery o štruktúre osobnosti a jej 

jednotlivých zložkách, akými sú povahové vlastnosti, emocionalita, odolnosť voči 

záťaži, tiež nekognitívne stránky osobnosti ako motivácia, záujmy a pod.. Testovanie 

je realizované prostredníctvom osobnostných a záujmových dotazníkov a prebieha 

formou písomnej výpovede vyšetrovanej osoby. Realizujeme ho individuálne 

v priestoroch CPPPaP v Námestove počas celého školského roka. Trvá približne 1 

až 2 hodiny v závislosti od veku klienta a jeho pracovného tempa. Výsledky testov sú 

sprostredkované žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi bezprostredne po vyšetrení 

individuálne v priestoroch CPPPaP v Námestove.  

 

IDENTIFIKÁCIA KARIÉROVÉHO PROFILU 
Identifikácia kariérového profilu je určená pre všetkých tých, ktorí stoja pred druhou 

smerovou voľbou – výberom vysokej školy, resp. nadstavbového štúdia. 
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Kariérové poradenstvo, ktorého súčasťou je identifikácia kariérového profilu, 

predstavuje odbornú pomoc žiakom v období ich profesionálneho rozhodovania sa a 

ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce. Cieľom je poskytnúť 

prostredníctvom individuálnych výsledkov z testovania informácie o štruktúre 

rozumových schopností, osobnostných črtách, záujmoch a na základe toho odporučiť 

ďalšie študijné zameranie žiaka. Identifikácia kariérového profilu pomáha žiakom a ich 

rodičom zorientovať sa v ponuke vysokých škôl a formovať reálne predstavy o 

možnostiach ich ďalšieho štúdia. Identifikáciou zručností, schopností a vlastností 

možno prispievať k zvýšeniu motivácie pre štúdium na vysokej škole a zosúlaďovanie 

profesionálneho správania sa jednotlivcov s potrebami trhu práce. Cieľom takéhoto 

poradenstva je, aby rozhodnutie o ďalšom smerovaní bolo čo najefektívnejšie 

a odrážalo osobnostné a výkonové predpoklady žiaka. 

 

HODNOTENIE MANAŽÉRSKYCH PREDPOKLADOV 
Hodnotenie manažérskych predpokladov je špecifickou oblasťou individuálnej 

diagnostiky. Je určené pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí chcú 

zistiť, aké sú ich manažérske schopnosti a potenciál  byť úspešným v štúdiu na 

vysokej škole. 

Realizuje sa u žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Cieľom je poskytnúť 

prostredníctvom výsledkov z  testovania informácie o štruktúre rozumových 

schopností, osobnostných charakteristikách a tvorivého myslenia, ktoré úzko súvisia 

so schopnosťami úspešne pracovať vo vedúcich funkciách a v manažérskych 

pozíciách. Hodnotenie manažérskych predpokladov pomáha žiakom reálne posúdiť 

svoje schopnosti a v spolupráci s odborným zamestnancom zvoliť ďalšie študijné 

alebo pracovné zameranie žiaka.  

Testová batéria zahŕňa testy merajúce manažérske predpoklady (úroveň 

numerických schopností, schopnosť verbálneho chápania a kritického myslenia, 

schopnosť abstraktného myslenia), osobnostné predpoklady a tvorivé myslenie. 

Testovanie je individuálne a prebieha v priestoroch CPPPaP v Námestove (v prípade 

záujmu väčšej skupiny žiakov je možné realizovať skupinové testovanie priamo 

v škole), najlepšie v dopoludňajších hodinách. Trvá približne 2 až 3 hodiny. Výsledky 

z testovania sú poskytované žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi individuálne 

v priestoroch poradne v trvaní približne 20 - 30 minút. V prípade potreby je možné 

dohodnúť sa na ďalšej konzultácii s odborným zamestnancom. 
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HODNOTENIE PSYCHICKÝCH PREDPOKLADOV PRE ŠTÚDIUM 
NA RÔZNYCH TYPOCH VYSOKÝCH ŠKÔLNOVINKA 
Chystáte sa na vysokú školu, ktorej podmienky prijímacieho konania zahŕňajú 

psychotesty, napríklad Akadémia ozbrojených síl, Akadémia policajného zboru, 

štúdium psychológie a podobne? Máte obavu, ako také testovanie prebieha?  

Žiaci gymnázia, ale aj stredných odborných škôl, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium 

na vysokej škole často zápasia s viacerými požiadavkami vysokej školy. Väčšina škôl 

vyžaduje absolvovanie vedomostného testu týkajúceho sa všeobecného prehľadu. 

Niekde je dôležité absolvovať fyzické testy a samozrejme psychotesty. Toto slovo 

často vzbudzuje obavu vzhľadom na to, že mnohí žiaci netušia, čo si pod týmto 

pojmom majú predstaviť. Pokiaľ máte práve s týmto aj Vy ťažkosť, ponúkame Vám 

možnosť zažiť si atmosféru a náročnosť testovania, vďaka ktorému získate približnú 

predstavu o tom, ako psychotesty prebiehajú, čo môžete očakávať, ako sa vyhnúť 

zbytočnému stresu a byť počas testovania čo najviac v pohode. Zároveň získate 

informácie o svojom aktuálnom intelekte, osobnostných charakteristikách, úrovni 

pozornosti, svojich silných a slabých stránkach a možnosti ako ich využiť. 

Testovanie je určené primárne žiakom maturitných ročníkov stredných škôl.   

 

V nadväznosti na individuálnu/skupinovú diagnostiku poskytujeme:  

 odborné konzultácie, psychologické poradenstvo, špeciálnopedagogické 

poradenstvo, sociálnopedagogické poradenstvo, psychoterapiu 

 tréningy pamäti, pozornosti – COGNI PLUS 

 autogénny tréning 

 nácvik zvládania záťažových situácií – BIOFEEDBACK, HRV. 

 

Všetky naše služby sú poskytované ZDARMA! 
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SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA 

IDENTIFIKÁCIA KARIÉROVÉHO PROFILU PROSTREDNÍCTVOM 
PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METÓD  
Identifikácia kariérového profilu je určená pre všetkých tých, ktorí sa rozhodujú pre 

ďalšie štúdium na vysokej škole. U žiakov stredných škôl sa realizuje v 2. a 3. roku 

štúdia. Cieľom je poskytnúť prostredníctvom individuálnych výsledkov z testovania 

informácie o štruktúre rozumových schopností, osobnostných črtách a záujmoch a na 

základe toho odporučiť ďalšie študijné zameranie žiaka. Identifikácia kariérového profilu 

pomáha žiakom a ich rodičom zorientovať sa v ponuke vysokých škôl a formovať 

reálne predstavy  o možnostiach ich ďalšieho štúdia. 

Testovanie na stredných školách realizujeme v priebehu celého školského roka. Má 

dve fázy. Súčasťou prvej fázy je skupinové testovanie žiakov, v druhej fáze prebieha 

spätná väzba o výsledkoch. 

Je realizované v priestoroch školy v skupinách s optimálnym počtom 20 - 25 žiakov. 

Testovanie musí byť z dôvodu validity výsledkov uskutočnené v doobedňajších 

hodinách a trvá približne 4 vyučovacie hodiny. Spätná väzba o výsledkoch prebieha 

individuálne, formou rozhovoru medzi psychológom, žiakom a jeho zákonným 

zástupcom (v prípade plnoletosti žiaka prítomnosť rodiča nie je nevyhnutná). 

Realizuje sa po dohode so školou a rodičom (respektíve žiakom), buď v priestoroch 

školy alebo nášho zariadenia, v trvaní približne 10 - 15 minút. V prípade potreby je 

možné dohodnúť sa na ďalšej konzultácii s odborným zamestnancom individuálne. 

HODNOTENIE PSYCHICKÝCH PREDPOKLADOV PRE ŠTUDIUM 
NA RÔZNYCH TYPOCH VYSOKÝCH ŠKÔLNOVINKA  
Chystáte sa na vysokú školu, ktorej podmienky prijímacieho konania zahŕňajú 

psychotesty, napríklad Akadémia ozbrojených síl, Akadémia policajného zboru, 

štúdium psychológie a podobne? Máte obavu ako také testovanie prebieha?  

Žiaci gymnázia, ale aj stredných odborných škôl, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium 

na vysokej škole často zápasia s viacerými požiadavkami vysokej školy. Väčšina škôl 

vyžaduje absolvovanie vedomostného testu týkajúceho sa všeobecného prehľadu. 

Niekde je dôležité absolvovať fyzické testy a samozrejme psychotesty. Toto slovo 

často vzbudzuje obavu vzhľadom na to, že mnohí žiaci netušia, čo si pod týmto 

pojmom majú predstaviť. Pokiaľ máte práve s týmto aj Vy ťažkosť, ponúkame Vám 

možnosť zažiť si atmosféru a náročnosť testovania, vďaka ktorému získate približnú 
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predstavu o tom, ako psychotesty prebiehajú, čo môžete očakávať, ako sa vyhnúť 

zbytočnému stresu a byť počas testovania čo najviac v pohode. Zároveň získate 

informácie o svojom aktuálnom intelekte, osobnostných charakteristikách, úrovni 

pozornosti, svojich silných a slabých stránkach a možnosti ako ich využiť. 

Testovanie je určené primárne žiakom maturitných ročníkov stredných škôl.  

Prebieha podľa dohody a počtu žiakov v priestoroch školy, alebo poradenského 

zariadenia. Realizácia je možná aj skupinovou formou s optimálnym počtom žiakov 

5-20. Samotné testovanie zahŕňa výkonové testy zamerané na intelekt a pozornosť, 

osobnostné dotazníky a projektívne metódy, ktoré skúmajú skryté črty osobnosti. 

Následne po testovaní prebieha individuálna spätná väzba s odborníkom spolu 

s odporúčaniami, ktoré z testovania vyplynú.  

HODNOTENIE MANAŽÉRSKYCH PREDPOKLADOV  
Hodnotenie manažérskych predpokladov je špecifickou oblasťou individuálnej 

diagnostiky. Je určené pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí chcú 

zistiť, aké sú ich manažérske schopnosti a potenciál  byť úspešným v štúdiu na 

vysokej škole. 

Realizuje sa u žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Cieľom je poskytnúť 

prostredníctvom výsledkov z  testovania informácie o štruktúre rozumových 

schopností, osobnostných charakteristikách a tvorivého myslenia, ktoré úzko súvisia 

so schopnosťami úspešne pracovať vo vedúcich funkciách a v manažérskych 

pozíciách. Hodnotenie manažérskych predpokladov pomáha žiakom reálne posúdiť 

svoje schopnosti a v spolupráci s odborným zamestnancom zvoliť ďalšie študijné 

alebo pracovné zameranie žiaka.  

Testová batéria zahŕňa testy merajúce manažérske predpoklady (úroveň 

numerických schopností, schopnosť verbálneho chápania a kritického myslenia, 

schopnosť abstraktného myslenia), osobnostné predpoklady a tvorivé myslenie. 

Testovanie je individuálne a prebieha v priestoroch CPPPaP v Námestove (v prípade 

záujmu väčšej skupiny žiakov je možné realizovať skupinové testovanie priamo 

v škole). Trvá približne 2 až 3 hodiny. Výsledky z testovania sú poskytované žiakovi 

a jeho zákonnému zástupcovi individuálne v priestoroch poradne v trvaní približne 20 

- 30 minút. V prípade potreby je možné dohodnúť sa na ďalšej konzultácii 

s odborným zamestnancom. 
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PREVENTÍVNE AKTIVITY 

ADAPTÁCIA PRI PRECHODE NA SŠ 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.2, bod 5) 

cieľ: pomôcť žiakom zorientovať sa v novom prostredí príp. v novom kolektíve, zvládať 

náročnejšie požiadavky na učenie a nájsť optimálnu formu prípravy na vyučovanie 

Majú žiaci prvého ročníka ťažkosti adaptovať sa na nové formy vzdelávania? 

S použitím rôznych zaujímavých aktivít ich oboznámime so spôsobmi efektívneho 

učenia sa, s prípravou na vyučovanie a s možnosťami a technikami zvládania 

náročnejších požiadaviek na učenie, čím sa stane ich fungovanie v škole oveľa 

príjemnejšie. Súčasťou programu je aj podpora pozitívnych vzťahov, schopnosti 

vzájomne sa počúvať a tolerovať.  

Cieľová skupina:  žiaci 1. ročníka SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

RIZIKÁ INTERNETU A MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE  
 (podľa POP 2019/2020, časť 1.5.11, bod 7; časť 1.5.17, bod 2, bod 3) 

cieľ: naučiť žiakov zmysluplne a bezpečne využívať prostriedky mobilnej komunikácie 

s uvedomovaním si dôsledkov svojho správania v kyberpriestore a možností ochrany 

Internet a mobilné technológie sa stávajú každodennou a neoddeliteľnou súčasťou 

nášho života. Okrem nevýhod prinášajú zo sebou aj rôzne riziká.  Ak chcete, aby sa 

im vaši žiaci naučili predchádzať, prípadne sa dostatočne brániť v prípade ich vzniku, 

bezpečne sa pohybovať v kyberpriestore tak, aby im nehrozilo žiadne 

nebezpečenstvo, radi vám s tým pomôžeme.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

NAUČME SA KOMUNIKOVAŤ 
(podľa POP 2019/2020, časť 3.3, bod 5) 

cieľ: rozvíjať komunikačné zručnosti s uvedomovaním verbálnej aj neverbálnej zložky 

Schopnosť priateľsky sa zhovárať a diskutovať, sú snáď jednými z najdôležitejších  

predpokladov fungovania v skupine ľudí alebo v školskej triede. Veľmi úzko súvisia 

s obľubou a úspechom. Prostredníctvom zážitkových aktivít žiakov naučíme používať 

rôzne komunikačné techniky potrebné pri riešení náročných a problémových situácií 
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a pomocou empatie a sebareflexie kontrolovať svoj verbálny i neverbálny prejav. 

Okrem uvedeného poukážeme na dôležitosť aktívneho počúvania a prijímania 

spätnej väzby pri komunikácii. 
Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

NIE JE HRA AKO HRA 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.11, bod 7; časť 1.5.17, bod 2) 

cieľ: edukovať o rizikách spojených s hraním PC hier s objasnením vplyvu aj na osobnosť 

Spojením hry a techniky, akou je počítač, vzniká počítačová hra, ktorá sa stáva pre 

deti a mládež veľmi atraktívnou. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby si žiaci dokázali 

uvedomiť, že hranie počítačových hier so sebou prináša aj určité riziká. A preto, 

v rámci tohto programu naučíme žiakov rozlišovať medzi zábavou, ktorú ponúkajú 

počítačové hry (videohry) a zábavou v skutočnosti. Naučíme ich rozoznávať, ktoré 

počítačové hry a videohry majú pozitívny prínos pre osobnosť, a ktoré, naopak 

negatívny. V neposlednom rade sa zameriame aj na negatívne dôsledky 

neprimeraného hrania PC hier, najmä na vznik závislostí. 

Cieľová skupina:  žiaci  1. a 2. ročníka SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

PREDSUDKY - VŠETCI AKO JEDEN 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.4.3, bod 3)  
cieľ: eliminovať iracionálne postoje voči druhým ľuďom, naučiť žiakov prijímať druhého 

človeka bez predsudkov rozvíjať dobré vzťahy založené na tolerancii a akceptácii 

Keďže dnešná doba je čoraz viac multikultúrna a v spoločnosti sa vyskytuje mnoho 

odlišností, je nevyhnutné, aby sme žiakov naučili eliminovať iracionálne postoje voči 

druhým, prijímať druhého človeka bez ohľadu na jeho odlišnosti, akými sú farba pleti, 

konštrukcia tela, pohlavie, postavenie v triede, či ekonomické zázemie. Zameriame 

sa na podporu dobrých vzťahov v kolektíve s dôrazom na toleranciu a akceptáciu 

voči ostatným.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 
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STOP EXTRÉMIZMU 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.4.1, bod 3; časť 1.5.4.3 bod 3)  
cieľ: rozvíjať kritické myslenie voči novodobým spoločenským vplyvom a prúdom, 

edukovať o extrémistických prejavoch a trestnoprávnej zodpovednosti  

Extrémizmus patrí v súčasnosti k veľmi častým témam, ktorým venujú pozornosť 

najmä médiá a odborníci. Výskyt prejavov extrémizmu bol zaznamenaný aj na 

základných a stredných školách a je teda potrebné venovať pozornosť nielen jeho 

eliminácii, ale i prevencii. Preventívne opatrenia zahŕňajú, popri učení žiakov a 

študentov pozitívnym hodnotám a pomáhaní budovania mentálnej odolnosti, 

zručnosť odporovať extrémizmu a vplyvom, ktorým môžu byť vystavení, aj keď sa 

môže zdať, že zatiaľ ich tento jav neovplyvnil. 

Forma:   práca s triednou skupinou 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI  
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.12, bod 8) 
cieľ: rozvíjať u žiakov kritické myslenie, zodpovedný prístup a schopnosti overovať 

informácie, uvedomovať si aj negatívne dôsledky svojich rozhodnutí   

 „Bez informácií sa stávaš otrokom!“ Novodobé otroctvo, tretí najvýnosnejší nelegálny 

obchod vo svete, sa môže týkať naozaj každého. Pri hľadaní práce v zahraničí, ale aj 

tu na Slovensku sa otrokom môže stať ktokoľvek, aj žiaci vašej školy. Aby sa nestali 

obeťou takéhoto spôsobu využívania, oboznámime ich so základnými znakmi 

obchodovania s ľuďmi, s výhodami a nevýhodami práce v zahraničí, povieme si, čo si 

všímať pri inzerovaných ponukách práce, čo vedie k lepšej orientácii a príprave na 

prácu v zahraničí, rovnako k eliminácii výskytu obchodovania s ľuďmi v spoločnosti. 

Forma:   práca s triednou skupinou 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

(Z)DRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.11, bod 2a, bod 2b, bod 2f) 

cieľ: podporiť efektívne a produktívne využívanie voľného času so zameraním na fyzické 

a duševné zdravie, edukovať o rizikovom správaní aj v oblasti zdravého životného štýlu  
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Zdravý životný štýl je téma, ktorá je v dnešnej dobe často rozoberaná a diskutovaná. 

Vedia mladí ľudia v čom zdravý životný štýl spočíva? O tom, že sa nejedná len 

o športové aktivity a zdravú výživu, ale aj o tom ako to s nimi neprehnať povedia naši 

lektori. Žiakov poučia o primeranej psychohygiene i o tom, ako efektívne využívať 

voľný čas. Žiaci sa viac dozvedia o zdravom životnom štýle a o spôsoboch ako ho 

zaviesť do vlastného života.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   1 x 2 vyučovacie hodiny 

 

PREVENTÍVNE PROGRAMY  
UNIVERZÁLNA PREVENCIA 

ROZVOJ SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.2, bod 10; časť 2.1 bod 10)  
cieľ: podporiť pozitívne a prijateľné formy správania s cieľom stmelenia žiackeho kolektívu 

Vládne vo vašej triede relatívne príjemná atmosféra, no predsa sa z času na čas 

objavia drobné nezhody? Ak je to tak, radi prídeme podporiť vzťahy žiakov s cieľom 

stmeliť kolektív. Zlepšíme orientáciu v sociálnych vzťahoch pomocou rozvíjania 

zručností  a schopností zameraných na úctu k druhým, rozvinieme efektívnu 

komunikáciu, spoluprácu, naučíme žiakov zodpovednosti a uvedomovaniu si 

dôsledkov svojho konania.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   3 x 2 vyučovacie hodiny 

SPOLU... ALE ZODPOVEDNE! 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.4.2, bod 2) 

cieľ: formovať u žiakov reálne predstavy a očakávania v oblasti partnerského života 

s cieľom eliminácie sexuálne rizikového správania a dopadu na fyzické a duševné zdravie  

V rámci tohto programu sa budeme snažiť viesť žiakov k zodpovednosti pri úvahách 

nad témami, ako sú partnerský vzťah a rodičovstvo. Prostredníctvom priateľskej 

atmosféry a dôverného prostredia, môžu žiaci zdieľať svoje predstavy, prípadne 

obavy, ktoré sa týkajú budúcnosti, partnerských vzťahov, intímnych vzťahov a pod.. 

Cieľom programu je poskytnúť žiakom odpovede na ich otázky príp. priestor pre 

diskusiu, poskytnúť „triezvy“ pohľad na danú problematiku, a týmto spôsobom 

zreálniť ich predstavy a očakávania, taktiež pochopiť, že budovanie partnerských 
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vzťahov a rodiny si vyžaduje zodpovednosť a zrelosť, ktorá úzko súvisí s formovaním 

ich názorov a postojov. Stretnutia so žiakmi je možné, podľa potreby skupiny či 

lektora, rozdeliť na dve paralelne fungujúce skupiny chlapcov a dievčat, ktoré sa 

následne môžu opäť spájať do jednej zmiešanej skupiny s cieľom zdieľania príp. 

porovnávania názorov jednotlivých žiakov či skupín. 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   3 x 2 vyučovacie hodiny 

DROGY 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.11, bod 2a, 2b, 2e, bod 7) 

cieľ: budovať odolnosť a vlastné presvedčenie žiakov voči rizikovému správaniu s cieľom 

podpory zdravého životného štýlu a uvedomovania si dopadu na rôzne oblasti života 

V dnešnej dobe sú drogy čoraz viac dostupnejšie. Máte podozrenie, že vo vašej 

triede existuje reálna hrozba ich výskytu? Podľa konkrétnych ťažkostí (alkohol, 

cigarety, marihuana a pod.) sme pripravení individuálne nastaviť program na 

problém, ktorý sa objavil. Keďže k závislosti dochádza často z dôvodu nesprávnych 

informácií o užívaní drog, našou snahou je žiakov informovať o rizikách, ako aj o ich 

negatívnom vplyve na fyzické a duševné zdravie. 

 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   4 x 2 vyučovacie hodiny 

SEBAHODNOTENIE A BODY IMAGE NOVINKA 

(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.11, bod 2a, bod 2b, bod 2f) 

cieľ: vplývať na budovanie zdravého sebaobrazu a pozitívneho vnímania svojho tela, 

podporiť kritické myslenie voči aspektom s negatívnym vplyvom na sebaponímanie 

Pre obdobie pubescencie je typické vytváranie primárneho obrazu o sebe. Človek v 

tomto období upiera svoj pohľad viac na seba, kto je, čím by mal alebo chcel byť. 

Nepozerá sa ale len do svojho vnútra, ale sleduje aj svoj zovňajšok. Vytvára si vzory, 

s ktorými sa porovnáva, napodobňuje ich. Keďže mainstreamové média nám v 

dnešných časoch ponúkajú, dovolíme si tvrdiť, obraz človeka na míle vzdialený 

bežnému populačnému priemeru s ideálnymi mierami, krivkami a vlastnosťami, 

existuje predpoklad osvojenia si tohto prezentovaného obrazu aj mladými ľuďmi.  

Mladí sledujú vlastný sebaobraz a konfrontujú sa s tým, čo im je prezentované 

z okolia a práve chybne získaný sebaobraz môže negatívne ovplyvňovať naše 
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nazeranie na svet a vplývať na naše budúce fungovanie. Program sa zameriava 

najmä na prijatie seba samého a stotožnenie sa so svojim fyzickým aj vnútorným „ja“, 

upozorňuje na vplyv médií, reklám, sociálnych sietí a nezastaviteľnú snahu byť ideál.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   3 x 2 vyučovacie hodiny 

PEER PROGRAM PRE  ŽIAKOV SŠ 

cieľ: podporiť myšlienky zdravého životného štýlu s cieľom prevencie vzniku drogových 

závislostí a pozitívnej hodnotovej orientácie  

V rámci programu vlastnou zážitkovou aktivitou vyškolíme aktivistov – rovesníkov, 

ktorí môžu byť ďalej nápomocní v šírení myšlienky a osvety zdravého životného štýlu 

medzi rovesníkmi (život bez alkoholu, drog a tabaku, pravidelná strava, šport, aktívne 

a tvorivé využívanie voľného času). 

Forma:   dlhodobý program pre vybranú skupinu  

             dobrovoľníkov – cca 10 žiakov 

Cieľová skupina:  vybraní žiaci 2. ročníka SŠ, intelektovo a osobnostne zrelí, 

akceptovaní skupinou, prirodzené autority v triede 

Trvanie:   10 x 2 vyučovacie hodiny v čase po vyučovaní 
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SELEKTÍVNA PREVENCIA 
Selektívna prevencia alebo prevencia druhej fázy je forma pomoci, ktorej cieľom je  

včas zachytiť už existujúce negatívne javy a brániť ich prehlbovaniu a šíreniu. 

Zameriava sa na osobitne ohrozené skupiny - mládež, triedne kolektívy, menšiny 

alebo ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení. Konkrétne ide o riešenie už 

vzniknutých ťažkostí v triednom kolektíve, akými sú napr. šikanovanie, 

vulgarizmy, prejavy verbálnej či fyzickej agresie medzi žiakmi, napäté vzťahy medzi 

učiteľom a triedou alebo medzi žiakmi vzájomne a pod. Ide o prípady, kedy už 

ponúknutá pomoc a rôzne typy intervencií, zo strany školy – pedagógov, výchovného 

poradcu, nestačia.  

PROGRAM ZAMERANÝ NA RIEŠENIE AKTUÁLNYCH ŤAŽKOSTÍ 
V TRIEDNOM KOLEKTÍVE  
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.12, bod 1, časť 1.5.2 bod 10) 

cieľ: eliminovať existujúce neprijateľné formy správania v žiackom kolektíve 

Prostredníctvom skupinových aktivít zameraných na rozvíjanie empatie, rozpoznanie 

prežívania druhého, predvídanie dôsledkov vlastného konania sa učíme ako možno 

vzniknuté konfliktné situácie riešiť sociálne primeraným a akceptovateľným 

spôsobom, eliminovať príp. minimalizovať tak nevhodné prejavy správania 

v triednom kolektíve a zlepšiť vzájomné fungovanie žiakov.  

Pred začatím programu je potrebné realizovať rozhovor s triednym učiteľom, 

prípadne výchovným poradcom a zmapovať tak aktuálnu situáciu v triede. Trvanie 

programu nie je ohraničené, počet stretnutí sa odvíja od stupňa závažnosti 

a aktuálnych potrieb triedy. 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   podľa individuálnych potrieb skupiny 

NIKDY SA NEVZDÁVAJ 
(podľa POP 2019/2020, časť 1.5.12, bod 1, časť 1.5.2 bod 10) 

cieľ: viesť žiakov k vytváraniu pozitívneho sebaobrazu a posilňovať sociálne kompetencie   

Sú vo vašej škole žiaci, ktorí majú ťažkosti s adaptáciou, sú uzavretejší, izolovanejší 

a majú ťažkosti zapadnúť do kolektívu? Ide o bývalé/aktuálne obete šikanovania, 

žiakov s nižším sebahodnotením alebo s pocitmi neistoty? Ak áno, tento špecifický 

program je určený práve pre nich – podporíme ich zvládacie stratégie, zameriame sa 
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na budovanie pozitívneho sebaobrazu a tým prispejeme k ich lepšiemu prežívaniu 

v školskom prostredí. 

Cieľová skupina:  žiaci SŠ 

Trvanie:   8 - 12 x 1,5 hod v priestoroch CPPPaP Námestovo 

(možné po individuálnej dohode realizovať aj v priestoroch 

školy v čase po vyučovaní) 

INDIKOVANÁ PREVENCIA 
Indikovaná prevencia je prevencia tretej fázy. Zameriava sa na ozdravný proces 

dôsledkov negatívneho správania v živote jednotlivcov a skupín, akými sú napr. 

strata blízkych kontaktov, posunutie morálnych hraníc, závislosť na patologickom 

druhu správania, znížený sebaobraz. Cieľovou skupinou tohto druhu prevencie je 

mládež a dospelí, ktorí sa dostali do kontaktu s protispoločenským správaním, 

políciou  a snažia sa obnoviť kvalitu svojho života, aby bola čo najpodobnejšia životu 

ešte pred patologickým konaním. 

Pred začatím programu je potrebné realizovať motivačný rozhovor so záujemcom 

o účasť na programe, v ktorom budú zmapované dôvody účastníka navštevovať 

skupinu a rovnako aj subjektívne očakávania a ciele. Trvanie skupín nie je 

ohraničené, počet stretnutí bude závisieť od závažnosti a aktuálnych potrieb skupiny.  

„CHCEM ŽIŤ AKO PREDTÝM“ 
cieľ: pomôcť znovuvybudovať pozitívny sebaobraz a hodnoty s cieľom osvojenia si 

prejavov spoločensky prijateľného správania a konania, nadobúdať sebadôveru a istotu 

pri zvládaní záťažových situácií 

Návrat späť do normálneho života po spáchaní protispoločenského činu alebo 

upadnutí do závislosti býva náročný, keď je na to človek sám. Program „Chcem žiť 

ako predtým“ vychádza z programu „Fred goes net“ a každému účastníkovi ponúka 

skupinovú podporu, učenie sa stratégiám ako podobnému správaniu predísť, 

hľadanie dôvodov k zabráneniu ďalšieho protispoločenského konania a budovanie 

pozitívneho sebaobrazu.  

Forma:    psychoedukačná skupina 

Cieľová skupina:  mladiství po protispoločenskom správaní 

Trvanie:  podľa potreby (1 stretnutie 90 minút) v priestoroch 

CPPPaP Námestovo v poobedňajších hodinách 
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KRÍZOVÁ INTERVENCIA NOVINKA  

Krízová intervencia predstavuje špecializovanú pomoc osobám bezprostredne v 

dobe krízy (úmrtie blízkeho, prírodné katastrofy či dopravné nehody, suicidálne 

správanie), ktorá má za cieľ minimalizovať ohrozenie klienta, objaviť a posilniť jeho 

schopnosť vyrovnať sa so záťažou tak, aby jeho adaptácia posilnila jeho rast 

a integritu, a aby sa pokiaľ možno predišlo negatívnym deštruktívnym spôsobom 

riešenia situácie. Krízová intervencia sa často krát obmedzuje len na jeden kontakt, 

na odvrátenie bezprostredne hroziacich ťažkostí, následne je odporúčaná ďalšia 

pomoc dlhodobejšieho charakteru. Takáto forma pomoci býva realizovaná 

individuálne alebo skupinovo so zasiahnutým kolektívom, v čo možno najkratšom 

čase po zasiahnutí. V prípade potreby je nevyhnutné kontaktovať odborníkov pre 

krízový zásah okamžite (platí aj pre čas mimo pracovnej doby). Kontaktovať  

možno priamo ktoréhokoľvek odborného zamestnanca CPPPaP, príslušné 

policajné oddelenie či pohotovostné linky ÚPSVaR.  

KEĎ STRATA BOLÍ... 
cieľ: pomôcť žiakom zakceptovať aj nepriaznivé životné udalosti s cieľom posilnenia 

odolnosti a formovať prijateľné stratégie zvládania záťažových situácií v zmysle prevencie 

alebo ako následnú starostlivosť po odvrátení krízy  

Kladie vám žiak otázky, na ktoré len veľmi ťažko nachádzate tie správne odpovede? 

Prečo ma nechal/nechala? Ako to, že môj rodič, kamarát, babička už nikdy nebude 

s nami? Strata priateľa, smrť blízkej osoby, a s tým spojený smútok, pocity 

osamelosti, beznádeje sa netýkajú len nás dospelých, ale aj našich žiakov. Ak raz 

tento smutný fakt nastane, mali by sme byť pripravení previesť ich touto neľahkou 

skutočnosťou. Nepopierať, čo sa stalo, ale ukázať im vhodné stratégie zvládania 

takýchto situácii. Cieľom programu je, okrem uvedeného, pomôcť žiakom rozpoznať 

resp. posilniť vlastné zdroje zvládania náročných a záťažových situácií, tzv. 

copingové štýly. 
Cieľová skupina:  žiaci SŠ  

Trvanie:   podľa potrieb skupiny 
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AKTIVITY PRE PEDAGOGICKÝCH 
A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL  

 

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 

so žiakmi aj s pedagógmi, v školskom aj mimoškolskom prostredí.   

Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci škôl 

Trvanie: individuálne po dohode so školou 

 

STRETNUTIA PRE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH 
ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI NOVINKA 
Neustálym zvyšovaním nárokov na výkon pedagogického povolania je nevyhnutné 

aby boli zamestnanci škôl pravidelne vzdelávaní a rozvíjaní aj po stránke profesijnej 

či odbornej, ale najmä ľudskej, sociálnej a osobnostnej. Vo svojej práci bývajú 

denno-denne vystavení náročným situáciám, či už vo vzťahu k žiakov, 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 4 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, 

ponúkame: 

1. skupina: 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 
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štvorstupňový návod „ako na to“, ktorého súčasťou je schopnosť čistého 

pozorovania, popis pocitov, identifikácia potrieb a formulácia prosby, uplatniteľný 

v školskom i mimoškolskom prostredí.  

2.skupina: Práca so žiakmi s nevhodným správaním v školskom prostredí - 

cieľom stretnutí bude nahliadnuť na pozadie rušivého správania žiakov počas 

vyučovania, na jeho možné príčiny a postupy ako ho zmierniť. Na stretnutiach sa 

budeme dotýkať témy, ktorú pri tejto problematike nemožno opomenúť, a to 

efektívnej spolupráce s rodičmi a inými zainteresovanými osobami. Počas stretnutí 

bude priestor na analýzu konkrétnych zážitkov z praxe. 
3.skupina: 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/ workshopoch, kde sa pozrieme na 

emócie z rôznych uhlov pohľadu (a "naučíme sa" ako s nimi žiť).   

4.skupina: Bálintovská skupina - poskytne vďaka  stretnutiam s kolegami riešiacimi 

každodenne podobnú problematiku na rôznych miestach náhľad na prípad žiaka 

alebo ťažkosti v pracovnom kolektíve, pri ktorom 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. 

Forma:    práca s uzavretými pracovnými skupinami  

Cieľová skupina: odborní zamestnanci a pedagogickí zamestnanci 

vykonávajúci špecializované činnosti (kariérový poradca, 

výchovný poradca, školský poradca, školský koordinátor 

vo výchove a vzdelávaní)   

Prihlasovanie:   mailom na adrese andrea.kronerova@cpppapno.sk 

s uvedením názvu skupiny a vašich kontaktných údajov  

Poznámka: účasť na stretnutí je potrebné vopred potvrdiť podľa pokynov 

v pozvánke, ktorú dostanete emailom 
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PREDNÁŠKY 

Pre pedagógov stredných škôl, pre rodičov: 

 Záškoláctvo – prevencia, čo v prípade, keď ...? 

 Internet – dobrý sluha, zlý pán...NOVINKA 

 Môže byť moje dieťa obeťou šikany alebo ako rozpoznať šikanovanie 

v školskom prostredí. 

 CAN syndróm. 

 Ako hovoriť s deťmi o náročných témach. 

 Spolu... ale zodpovedne! (prednáška o partnerských vzťahoch a rodičovstve) 

 (Z)dravý životný štýl. 

 

Poznámka: 

Na žiadosť školy možno pripraviť prednášky aj na iné témy. Podmienkou je včasné 

zaslanie písomnej žiadosti  poštou alebo na email: andrea.kronerova@cpppapno.sk. 
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INFORMÁCIE A KONTAKT: 

 

 Adresa: Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo 

Kontakt: +421 43 558 10 66, mobil: 0911 127 111 

Web: www.cpppapno.sk 

Facebook: https://www.facebook.com/cpppapno.sk/ 

 

 Prevádzková doba: 

 Pondelok, utorok, štvrtok:  8,00 hod až 15,30 hod. 

 Streda:     8,00 hod až 17,00 hod. 

 Piatok:    8,00 hod až 14,00 hod. 

 

 na našom webe v  záložke PRE UČITEĽOV – NAŠA PONUKA PRE 

VÁS - TLAČIVÁ si môžete stiahnuť aktuálne žiadosti o realizáciu 

diagnostiky alebo prevencie a ďalšie dokumenty, ktoré nám 

zjednodušia vzájomnú komunikáciu. 

 

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v školskom roku 2019/2020 

 

 

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, IČO: 37976699 

www.cpppapno.sk 
9. vydanie, náklad 30 výtlačkov 

Autori: kolektív zamestnancov CPPPaP Námestovo 
Text neprešiel jazykovou úpravou! 

Vydané pre vnútornú potrebu škôl, žiakov a rodičov 
v okrese Námestovo na školský rok 2019/2020. 
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TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT CPPPaP NÁMESTOVO PRE 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
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A

N
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Porady výchovných 
poradcov  

11.09.2019 

15.01.2020 
05/2020 – celodenná metodická návšteva  

(podľa dohody) 

metodické konzultácie priebežne počas 
školského roka na tel. čísle: 043/558 10 66,  

0911 127 111 alebo na emailovej adrese 
lubomir.harinek@cpppapno.sk 

Stretnutia 
koordinátorov 

prevencie 

18.09.2019 

05/2020 – celodenná metodická návšteva (podľa 
dohody) 

metodické konzultácie priebežne počas 
školského roka na tel. čísle: 043/558 10 66,  

0911 127 111 alebo na emailovej adrese 
andrea.kronerova@cpppapno.sk 

Prezentácia stredných 
škôl 

02.10.2019 
na Hviezdoslavovom námestí v Námestove 

bližšie informácie na emailovej adrese  
lubomir.harinek@cpppapno.sk 

michaela.papajikova@cpppapno.sk 

Stretnutia odborných 
a pedagogických 

zamestnancov škôl 
vykonávajúcich 
špecializované 

činnosti  

 
Prihlasovanie na mailovej adrese 
andrea.kronerova@cpppapno.sk s uvedením 
názvu konkrétnej skupiny a kontaktnými údajmi. 
 
Po záväznom prihlásení do skupiny vás 
prosíme vždy nahlásiť účasť/neúčasť podľa 
pokynov na pozvánkach, ktoré budú odoslané 
elektronickou poštou.  
 
Termíny budú dohadované priebežne počas 
školského roka podľa potrieb a možností 
prihlásenej skupiny.  
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D
IA

G
N

O
S

T
IK

A
 Prihlášky na individuálne 

vyšetrenia žiakov SŠ 

Posielať priebežne,  
najneskôr však do konca mája 2020  
 (za prihlášku sa považuje vyplnený 

hárok „Pedagogická diagnostika 
žiaka SŠ“)  

na adresu: CPPPaP Námestovo, 
Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 

Námestovo 

Skupinová diagnostika – všetky 
druhy 

Písomné prihlášky 
(www.cpppapno.sk – pre učiteľov 
– naša ponuka pre Vás - tlačivá)   

zasielať do 30.09.2019                    
poštou alebo na emailovú adresu  
anna.morawova@cpppapno.sk 

P
R

E
V

E
N

C
IA

 

Preventívne aktivity a programy 
pre SŠ (v rámci univerzálnej 

prevencie) 

Písomné prihlášky  
 (www.cpppapno.sk – pre učiteľov 
– naša ponuka pre Vás - tlačivá)   

zasielať do CPPPaP 
 do 30.09.2019 

poštou alebo na emailovú adresu  
andrea.kronerova@cpppapno.sk 

Preventívne aktivity a programy 
pre SŠ (v rámci selektívnej 

prevencie) 

Písomné prihlášky je možné zasielať 
priebežne 

poštou alebo na emailovú adresu  
andrea.kronerova@cpppapno.sk 

 
PRIHLÁŠKY na všetky aktivity je potrebné zasielať do 

30.09.2019 
 

K realizácii skupinovej diagnostiky je potrebné zabezpečiť INFORMOVANÝ 
SÚHLAS podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa a doručiť ho osobne 

alebo ho zaslať doporučene na adresu nášho zariadenia najneskôr týždeň 
pred realizáciou skupinovej diagnostiky. V prípade potreby si po dohode 

preberieme informované súhlasy v priestoroch školy. 



28 

 

 


