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ZAMESTNANCI ODDELENIA 
Mgr. Lucia Buckulčíková  poverená koordinovaním OSVVaP 
Mgr. Anna Morawová  psychologička 
Mgr. Andrea Zbojová  psychologička  
Mgr. Zuzana Rejdugová  psychologička (do 30.9.2017) 
Mgr. Denisa Večerková   sociálna pedagogička 
Mgr. Ľubomír Harinek  psychológ (od 1.11.2017) 

 
 1. CHARAKTERISTIKA ODDELENIA 
 Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie vykonáva činnosti spadajúce pod 

psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo v oblasti sociálneho vývinu a prevencie, 

metodiky výchovného poradenstva a psychoterapie. 

Aktivity oddelenia sú jednotlivými členmi vykonávané individuálne aj skupinovo – v závislosti od 

požiadaviek spolupracujúcich jednotlivcov a zariadení. 

onkrétne ide predovšetkým o realizovanie anamnéz klientov, poradenstvo v oblasti sociálneho 

vývinu, výchovy a prevencie, tvorbu metodicko-preventívnych a odborno-preventívnych 

programov, ktoré sú súčasťou plánu oddelenia na daný školský rok, reedukácie, prednáškovú 

činnosť. 

Hlavnou náplňou činnosti bola realizácia preventívnych programov a aktivít v zmysle POP 

pre školský rok 2017/2018 v oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie, v oblasti prevencie 

sexuálneho násilia páchaného na deťoch, prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových 

závislostí, prevencie rizík používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencie kyberšikany 

a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom. 

Tiež boli zrealizované rôzne aktivity a programy pre adolescentov s cieľom podporiť duševné 

zdravie a predchádzať rizikovému a suicidálnemu správaniu. Ďalšou náplňou bola spolupráca 

s väčšinou materských, základných a stredných škôl v okrese Námestovo v zmysle realizácie 

vyššie uvedených preventívnych programov a aktivít, prednášok pre deti žiakov, pedagógov 

a rodičov, tiež vedenie stretnutí koordinátorov prevencie. 

Okrem vyššie spomínaných činností sa členovia oddelenia podieľali aj na individuálnej práci 

s klientmi v oblasti psychologickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti. 

 
2. OBLASTI  REALIZÁCIE PREVENTÍVNYCH PROGRAMOV A AKTIVÍT 
 
PREVENTÍVNE PROGRAMY realizované v materských školách v okrese Námestovo:  
Univerzálna prevencia 
Ø Opička Maxina sa chystá do školy – program zameraný na akceptáciu pravidiel v skupine 

a sebakontrolu. 

 



_________________________________________________________________________________________________ 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01  Námestovo,  tel. č.: 043/55 81 066, 0911 127 111 
Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie 

Správa o činnosti za šk. rok 2017/2018 

3 

Programy zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, pamäti, zrakového a sluchového 

vnímania a rozvoj poznávania: 
Ø Šikovné očká, ušká, ručičky a hlavička 
Ø Hravo a poučne smerom vpred 
Ø Učíme sa všímať si 
Ø Všímame si  
Ø Malí detektívi  
Ø Ja už všetko viem 

 
Preventívne programy zamerané na poznávanie, vyjadrovanie vlastných pocitov s dôrazom 

na reflektovanie pocitov ostatných, na optimalizáciu sociálnej a psychickej regulácie správania, 

rozvoj osobnosti dieťaťa, empatie a asertívneho správania: 
Ø Vieš ako sa cítim? Viem ako sa cítiš? 
Ø Emócie a ja  
Ø Emócie v nás 
Ø Poznávame svet emócií 
Ø Emócie a my  
Ø Spoznaním emócií učíme sa empatii 
 

Preventívne programy zamerané na zlepšenie sociálnych kompetencií a vyjadrovania u detí a na 

rozvoj ich slovnej zásoby: 
Ø Rozvoj komunikačných kompetencií 
Ø Zručnosti v komunikácii 
Ø Rozvíjame komunikáciu 
Ø Zo slov vety skladáme 
Ø Rozprávam je rád, slovo je môj kamarát 
Ø Hrajme sa so slovami 
Ø Spoznávajme silu slova 

Ø Slovo k slovu sadá 

 

Preventívne programy zamerané  na zvládanie záťažových situácií, na zvyšovanie odolnosti detí 

voči stresovým situáciám a udržanie si duševnej stability: 
Ø Všetko sa dá zvládnuť 
Ø Ja to zvládnem 
Ø Nebojte sa to zvládnem 
Ø Máme to v malíčku 

Ø Netreba sa báť 
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Programy zamerané na optimalizáciu sociálnej a psychickej regulácie správania na 

rešpektovanie pravidiel v skupine, na rozvoj sociálnych zručností, zlepšenie vzťahov a 

komunikácie: 
Ø Správne fungovanie v triede 

Ø Pravidlá v našej triede 
Ø Kamaráti 
Ø Ako sa správať slušne 
Ø Hrou k vnímaniu a pravidlám v skupine 
 
V materských školách bolo zrealizovaných 31 preventívnych programov, v počte 178 stretnutí. 

Celkovo sa ich zúčastnilo 826 detí. 

 
ROZVOJOVÉ PROGRAMY realizované v materských školách v okrese Námestovo:  
Univerzálna prevencia 
Ø Tréning fonematického uvedomovania – cieľom programu bolo cez dôsledný, jednoduchý 

a hravý prístup umožniť dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slov, bez 

ktorej sa v počiatočnom čítaní nezaobíde a ktorá zároveň zefektívňuje proces učenia. 
Ø Komplexný stimulačný program Mirabilis – cieľom programu bolo optimálne naštartovať 

a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie v MŠ. Išlo 

najmä o grafomotoriku, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické 

funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie. 

 

V materských školách boli zrealizované 2 rozvojové programy, v počte 128 stretnutí. Celkovo sa 

ich zúčastnilo 454 detí. 
 
PREVENTÍVNE AKTIVITY realizované na prvom stupni základných škôl v okrese 
Námestovo:  
Univerzálna prevencia 
Ø Naučme sa komunikovať. I. stupeň ZŠ – aktivita zameraná na rozvoj zručností potrebných 

pri riešení náročných a problémových situácií, naučiť sa kontrolovať svoj verbálny 

a neverbálny prejav, prijímať spätnú väzbu. 
Ø Nie je hra ako hra. I. stupeň ZŠ – aktivita, ktorou sme učili žiakov rozlišovať medzi zábavou, 

ktorú ponúkajú počítačové hry a zábavou v skutočnosti, rozoznávať typy počítačových hier 

a videohier a uvedomiť si dôsledky neprimeraného hrania PC hier. 
Ø Riziká internetu, mobilnej komunikácie. I. stupeň ZŠ – aktivita zameraná na rozumné 

a zmysluplné využívanie moderných prostriedkov komunikácie, elimináciu rizík s touto formou 

komunikácie, formy obrany pri útokoch cez internet, bezpečné používanie internetu. 
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Na prvom stupni ZŠ boli realizované 3 aktivity univerzálnej prevencie v počte 35 stretnutí, ktorých 

sa zúčastnilo 560 žiakov.  

 
PREVENTÍVNE PROGRAMY realizované na prvom stupni základných škôl v okrese 
Námestovo:  
 Univerzálna prevencia 
Ø Chceme byť empatickejší – program zameraný na optimalizáciu sociálnej a psychickej 

regulácie správania a zvyšovanie sociálnej a emocionálnej inteligencie. 
Ø Učíme sa ovládať a vzájomne tolerovať – program zameraný na zvyšovanie odolnosti a 

tolerancie k odlišnostiam  prostredníctvom sebapoznávania a poznávania prežívania iných.  
 
Programy zamerané na osvojenie si základných pravidiel správania, pravidiel fungovania 

v školskom prostredí a zlepšenie vzťahov a komunikácie: 
Ø Pravidlá v škole 
Ø Pravidlá v našej triede 
Ø Učíme sa pravidlá 
Ø Učíme sa slušnosti 
Ø Dobrí žiaci 
Ø S pravidlami je to lepšie 

 

Programy zamerané na rozvoj sociálnych zručností a vzťahov, zlepšenie klímy 

a interpersonálnych vzťahov v triede, na rozvoj pozitívnych interakcii a rozvíjanie spolupráce 

a súdržnosti skupiny: 
Ø Chceme si lepšie rozumieť 
Ø Rozvoj sociálnych zručností v 4.A  
Ø Učíme sa ovládať a vzájomne tolerovať 
Ø Buďme v triede kamaráti 
Ø Bola raz jedna trieda 
Ø V triede s úctou a rešpektom 

 
Preventívne programy zamerané  na zvládanie záťažových situácií, na zvyšovanie odolnosti detí 

voči stresovým situáciám a udržanie si duševnej stability: 
Ø Poznaním emócií zvládneme záťaž lepšie 
Ø Hrou k lepšiemu zvládaniu ťažkostí 
Ø Smelí žiaci 
Ø Ako lev 

Na prvom stupni ZŠ bolo realizovaných spolu 17 programov univerzálnej prevencie, v počte 66 

stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 354 žiakov.  
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Selektívna prevencia: 

Ø Učme sa rešpektu a tolerancii – program zameraný na rozvoj pozitívnych interakcii, 

rozvíjanie spolupráce a súdržnosti skupiny, tiež na rozvoj schopnosti empatie, kooperácie, 

sociálnej akceptácie a na vedenie k zodpovednosti za svoje správanie. 
Ø Rešpektuj a budeš rešpektovaný – program zameraný na zlepšenie vzťahov v triede 

a elimináciu nežiadúcich prejavov správania prostredníctvom zvyšovania tolerancie 

k odlišnostiam, sebapoznávania a poznávania prežívania iných. Rozvoj empatie. 

 

Na prvom stupni ZŠ boli realizované 2 programy selektívnej prevencie, v počte 9 stretnutí a 

zúčastnilo sa ich 34 žiakov.  
 
PREVENTÍVNE AKTIVITY realizované na druhom stupni základných škôl v okrese 
Námestovo: 
Univerzálna prevencia 
Ø Naučme sa komunikovať – aktivita zameraná na rozvoj zručností potrebných pri riešení 

náročných a problémových situácií, naučiť sa kontrolovať svoj verbálny a neverbálny prejav, 

prijímať spätnú väzbu. 
Ø Nie je hra ako hra – aktivita, ktorou sme učili žiakov rozlišovať medzi zábavou, ktorú 

ponúkajú počítačové hry a zábavou v skutočnosti, rozoznávať typy počítačových hier 

a videohier a uvedomiť si dôsledky neprimeraného hrania PC hier. 
Ø Riziká internetu, mobilnej komunikácie – aktivita zameraná na rozumné a zmysluplné 

využívanie moderných prostriedkov komunikácie, eliminácia rizík s touto formou 

komunikácie, formy obrany pri útokoch cez internet, bezpečné používanie internetu. 
Ø Adaptácia pri prechode na druhý stupeň ZŠ – aktivita zameraná na pomoc žiakom 

zadaptovať sa v novom prostredí a kolektíve, prispôsobiť sa náročnejším požiadavkám 

školy, nájsť správny štýl učenia a uvedomiť si svoju zodpovednosť za výsledky v škole.  
Ø Predsudky – všetci ako jeden – aktivita zameraná na elimináciu iracionálnych postojov a 

predsudkov voči druhým ľuďom, prijímanie druhého človeka bez predsudkov, rozvoj vzťahov 

v triede založených na tolerancii a akceptácii. 
Ø Vplyv médií na osobnosť – program, ktorého hlavnou úlohou bolo naučiť žiakov vybrať si 

vhodné informácie a osveta v oblasti vplyvu médií na osobnosť človeka, jeho sebavnímanie, 

postoje, hodnoty, vplyv reklamy, „idoly“ v médiách. 
Ø Obchodovanie s ľuďmi – cieľom bolo oboznámiť žiakov so základnými znakmi 

obchodovania s ľuďmi, ako sa pripraviť na prácu v zahraničí, overiť si inzerát a ako sa nestať 

obeťou obchodovania s ľuďmi. 
 

Na druhom stupni ZŠ bolo realizovaných spolu 7 aktivít univerzálnej prevencie, v počte 104 

stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 1939 žiakov.  
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BESEDY realizované na druhom stupni základných škôl v okrese Námestovo: 
Univerzálna prevencia 
Ø „O šikane“ – aktivita zameraná na oboznámenie žiakov s problematikou šikany so 

zameraním na správnu definíciu, rozlišovanie od iného nevhodného správania a definovanie 

dôsledkov takéhoto správania. 
Ø „Čo je to šikana?“ – aktivita zameraná na zvýšenie informovanosti žiakov s problematikou 

šikany so zameraním na správnu definíciu, rozlíšenie od iného nevhodného správania 

podobného šikanovaniu a definovanie dôsledkov takéhoto správania. 
 
Na druhom stupni ZŠ boli realizované spolu 2 besedy univerzálnej prevencie, v počte 15 

stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 267 žiakov.  
 
PREVENTÍVNE PROGRAMY realizované na druhom stupni  základných škôl v okrese 
Námestovo: 
Univerzálna prevencia 
Ø Kam smerujem? – dlhodobý program pre prácu s triednou skupinou zameraný na rozvoj 

osobnosti žiaka, jeho hodnotovej orientácie a pod. 
Ø Cesta k emocionálnej zrelosti – program, ktorý bol zameraný na podporu protektívnych 

faktorov a zdravého životného štýlu. Rôzne cvičenia a modelové situácie podporili 

sebauvedomovanie a procesy emocionálneho dozrievania. Zameriaval sa aj na zmysluplné 

využívanie voľného času, riešenie konfliktov a medziľudské vzťahy.    
 
Programy, ktorých cieľom je zlepšiť orientáciu v sociálnych vzťahoch pomocou rozvíjania 

zručností a schopností zameraných na úctu k druhým, rozvíjať efektívnu komunikáciu, 

spoluprácu, formovať zodpovednosť a uvedomovanie si dôsledkov svojho konania: 
Ø Vieme sa dohodnúť 
Ø Spoločne to ide lepšie  
Ø Predvídame dôsledky 
Ø Budujeme pevnejšie vzťahy 

 
Programy, ktorých cieľom bolo objasniť žiakom riziká spojené s užívaním drog, ich vplyv na 

fyzické a duševné zdravie, vznik závislostí, prevencia: 
Ø Nechcem do toho spadnúť 
Ø Drogy a ich dôsledky 

 

Programy zamerané na zlepšenie orientácie žiakov pri voľbe povolania, osveta v teórií typov 

osobností vhodných pre jednotlivé povolania, uvedomenie si dôležitých hodnôt v živote každého 

jednotlivca pri voľbe povolania a praktické informácie o stredných školách: 
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Ø To najlepšie pre mňa 
Ø Cesta k môjmu budúcemu povolaniu 
 
Preventívne programy zamerané  na zvládanie záťažových situácií, na zvyšovanie odolnosti 

žiakov voči stresovým situáciám a udržanie si duševnej stability: 

Ø Rozvoj odolnosti voči záťaži 
Ø Učíme sa zvládať záťažové situácie 
 

Na druhom stupni ZŠ bolo realizovaných 12 programov univerzálnej prevencie, v počte 64 

stretnutí a zúčastnilo sa ich 314 žiakov.  
 
Selektívna prevencia 
Ø Všetci za jedného a jeden za všetkých – program zameraný na prevenciu intolerancie 

a diskriminácie, na rozvoj sebapoznania, sociálnych zručností, vzťahov, komunikácie, 

zlepšenie klímy, interpersonálnych vzťahov v triede, prevencia agresivity a rizikového 

správania. 
Ø Pracujeme na zmene – program zameraný na optimalizáciu sociálnej a psychickej regulácie 

správania, na rozvoj sebapoznania, sociálnych zručností a zlepšenie klímy, na rozvoj 

pozitívnych interakcii a rozvíjanie spolupráce a súdržnosti skupiny. 
Ø Tolerujme sa – to nás spája – program zameraný najmä na prevenciu verbálnej agresivity 

vo virtuálnom svete a kyberšikanovania v triede, tiež na rozvoj sociálnych zručností, 

vzťahov, komunikácie a zlepšenie klímy a interpersonálnych vzťahov v triede. 
Ø Buďme lepší kolektív – program zameraný najmä na rozvoj sociálnych zručností, vzťahov, 

komunikácie, zlepšenie klímy, interpersonálnych vzťahov v triede, na rozvoj schopnosti 

empatie, kooperácie, sociálnej akceptácie a asertívne správanie. Vedenie k zodpovednosti 

za svoje správanie, zmena rizikového správania. 
Ø Naučme sa tolerovať! – program zameraný hlavne na prevenciu agresivity a šikanovania 

v triede, na rozvoj sociálnych zručností, vzťahov, komunikácie a zlepšenie 

klímy, interpersonálnych vzťahov v triede. 
Ø Skúsme sa viac chápať – program zameraný na prevenciu šikanovania, rozvoj sociálnych 

zručností u žiakov, zlepšenie triednej klímy, rozvoj spolupráce a súdržnosti, emočnej 

inteligencie a kooperácie a učenie k zodpovednosti za svoje správanie. 
Ø Tolerujme druhých – program zameraný na optimalizáciu sociálnej a psychickej regulácie 

správania, na rozvoj sebapoznania, sociálnych zručností a zlepšenie klímy, na rozvoj 

pozitívnych interakcii a rozvíjanie spolupráce a súdržnosti skupiny. Eliminácia rizikového 

správania. 
Ø Dôvera, úcta rešpekt v našej triede – program zameraný na prevenciu intolerancie 

a akceptácie, na rozvoj sociálnych zručností, vzťahov, komunikácie, zlepšenie 
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klímy, interpersonálnych vzťahov v triede, prevencia agresivity a rizikového správania. 

Eliminácia nežiadúceho správania. 
 

V rámci selektívnej prevencie na druhom stupni ZŠ bolo zrealizovaných 8 preventívnych 

programov, v celkovom počte 33 stretnutí a zúčastnilo sa ich 157 žiakov.  

 
VÝCVIKOVÉ SKUPINY realizované na druhom stupni  základných škôl v okrese 
Námestovo – kariérové poradenstvo (dlhodobá príprava) 
Ø V školskom roku 2017/2018 bol program zrealizovaný v 11. triedach, v počte 33 stretnutí 

a zúčastnilo sa ho 213 žiakov šiesteho ročníka. Program stretnutí bol zameraný na rozvoj 

osobnosti žiakov a preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 

Ø V školskom roku 2017/2018 bol program zrealizovaný v 8. triedach, v počte 24 stretnutí 

a zúčastnilo sa ho 138 žiakov siedmeho ročníka. Program stretnutí bol zameraný na 

podporu sebapoznávania, zorientovanie sa v typoch povolaní žiakov a objasnenie dôležitosti 

zosúladenia svojich očakávaní a potrieb s potrebami trhu práce. 

Ø V školskom roku 2017/2018 bol program zrealizovaný v 14. triedach, v počte 42 stretnutí 

a zúčastnilo sa ho 234 žiakov ôsmeho ročníka. Program stretnutí bol zameraný na ujasnenie 

si krátkodobých a dlhodobých cieľov s vnímaním možných prekážok; na spôsoby trávenia 

voľného času a individuálne záujmy a na oboznámenie žiakov s aktuálnymi ponukami SŠ 

v okolí. Do programu bola zahrnutá aj identifikácia kariérového profilu u žiakov. 
 
Na druhom stupni ZŠ bolo zrealizovaných 33 výcvikových skupín, v počte 99 stretnutí a 

zúčastnilo sa ich 585 žiakov.  

 
PREVENTÍVNE AKTIVITY realizované na stredných školách v okrese Námestovo: 
Univerzálna prevencia 
Ø Adaptácia pri prechode na SŠ – aktivita zameraná na pomoc študentom zadaptovať sa 

v novom prostredí a kolektíve, prispôsobiť sa náročnejším požiadavkám školy, nájsť správny 

štýl učenia a uvedomiť si svoju zodpovednosť za výsledky v škole. 
Ø Nástrahy virtuálneho sveta – aktivita zameraná na rozumné a zmysluplné využívanie 

moderných prostriedkov komunikácie, eliminácia rizík s touto formou komunikácie, formy 

obrany pri útokoch cez internet, bezpečné používanie internetu. 
Ø PC hra – priateľ či nepriateľ? – aktivita, ktorou sme učili žiakov rozlišovať medzi zábavou, 

ktorú ponúkajú počítačové hry a zábavou v skutočnosti, rozoznávať typy počítačových hier 

a videohier a uvedomiť si dôsledky neprimeraného hrania PC hier. 
Ø Tolerancia bez rozdielov – aktivita zameraná na elimináciu iracionálnych postojov a 

predsudkov voči druhým ľuďom, prijímanie druhého človeka bez predsudkov, rozvoj vzťahov 

v triede založených na tolerancii a akceptácii. 
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Ø Nie som na predaj – cieľom bolo oboznámiť žiakov so základnými znakmi obchodovania 

s ľuďmi, ako sa pripraviť na prácu v zahraničí, overiť si inzerát a ako sa nestať obeťou 

obchodovania s ľuďmi. 
Ø Poruchy príjmu potravy – preventívna aktivita zameraná na oboznámenie s témou poruchy 

príjmu potravy, priblížiť faktory podmieňujúce ich vznik, pojem krásy a vnímanie samého 

seba. 
Ø Drogy na SŠ – cieľom aktivity bolo objasniť žiakom riziká spojené s užívaním drog, ich vplyv 

na fyzické a duševné zdravie a vznik závislostí. 
 
Na stredných školách v okrese Námestovo bolo realizovaných 7 aktivít univerzálnej prevencie, 

v počte 25 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 485 žiakov.  

 
PREVENTÍVNE PROGRAMY realizované v CPPPaP Námestovo: 
Ø Malí šikovníci – strednodobý program pre deti materských škôl zameraný na nácvik 

a skvalitňovanie sociálno–psychologických kompetencií; na rozvoj pozitívnych interakcii, 

rozvíjanie spolupráce a súdržnosti skupiny; na rozvoj kognitívnych funkcií u detí pred 

nástupom do základnej školy, rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, zrakového a sluchového 

vnímania, pamäti a pod. 
Ø Učíme sa kamarátstvu – dlhodobý program pre žiakov základných škôl zameraný na rozvoj 

pozitívnych interakcii, rozvíjanie spolupráce; zvyšovanie sociálnej a emocionálne inteligencie; 

rozvoj schopnosti empatie, kooperácie, sociálnej akceptácie a asertívneho správania; vedenie 

k zodpovednosti za svoje správanie; zvládanie záťažových situácií a pod. 
 

V priestoroch CPPPaP Námestovo boli v školskom roku realizované dva preventívne programy, 

v počte 18 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 14 detí a žiakov. 

 
PROGRAMY A AKTIVITY PRE PEDAGÓGOV: 
Ø Stretnutia koordinátorov prevencie – metodické stretnutia koordinátorov prevencie 

zamerané na témy: znížená úroveň empatie, tolerancie a akceptácie – príčina narušených 

vzťahov, novodobé sociálno-patologické javy v školskom prostredí (kyberšikana a jej 

prevencia), CAN syndróm – prevencia a intervencia, Podpora ochrany detí pred násilím – 

národný projekt, látkové a nelátkové závislosti a zhodnotenie spolupráce koordinátorov 

prevencie so CPPPaP Námestovo. 
Ø Bálintovské skupiny – supervízne stretnutia, prostredníctvom ktorých sa riešili rôzne situácie 

alebo vybrané prípady z praxe pedagogických a odborných zamestnancov škôl. V školskom 

roku 2017/2018 sa realizovali: Bálintovka zástupkýň riaditeliek MŠ, Bálintovka učiteliek 

MŠ, Bálintovka špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa a školského psychológa 

a Bálintovka riaditeľov ZŠ. 
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Spolu bolo realizovaných 31 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 59 pedagógov. 
 
PROGRAMY A AKTIVITY PRE RODIČOV: 
Ø Tréning rodičovských kompetencií – práca so skupinou rodičov detí s ťažkosťami 

v správaní, ktoré sú v dlhodobej starostlivosti nášho zariadenia. V rámci stretnutí sa zdieľali 

ťažkosti vo výchove a pomocné zdroje, teoretické priblíženia cieľov nevhodného správania sa 

detí, tréning identifikácie týchto cieľov a zhodnotenia pokrokov vo výchove. 
Ø Výchova – náročná cesta, ktorú spolu dokážeme zvládnuť – práca s rodičmi, ktorí sa 

snažia zlepšiť výchovu svojich detí, analýza ich aktuálnych ťažkostí, tréning rodičovských 

zručností - identifikácia cieľov nevhodného správania detí, tréning efektívneho rodičovstva, 

povzbudzovanie, zlepšovanie spolupráce rodič - dieťa. 
Spolu boli zrealizované dve výcvikové skupiny pre rodičov, v počte stretnutí 17 a zúčastnilo sa 

ich 32 rodičov.  
 
ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ ZAMESTNANCOV ODDELENIA 
Ø účasť na seminári: „Sexuálne zneužívanie a CAN syndróm“ – Mgr. Andrea Zbojová, Mgr. 

Lucia Buckulčíková, Mgr. Anna Morawová 

Ø účasť na odbornej konferencii: „Od plienok po vienok“ – Mgr. Andrea Zbojová, Mgr. Lucia 

Buckulčíková, Mgr. Anna Morawová 

Ø účasť na seminári: „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ – Mgr. Lucia Buckulčíková 

Ø účasť na seminári: „Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach“ – Mgr. Andrea 

Zbojová 

Ø účasť na kontinuálnom vzdelávaní: „Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej 

komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov“ – 1. úroveň: Mgr. Lucia 

Buckulčíková, Mgr. Andrea Zbojová 

Ø účasť na kontinuálnom vzdelávaní: „Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej 

komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov“ – 2. úroveň: Mgr. Lucia 

Buckulčíková, Mgr. Andrea Zbojová 

Ø účasť na odbornej konferencii: „Od plaču k úsmevu" – Mgr. Andrea Zbojová, Mgr. Lucia 

Buckulčíková, Mgr. Anna Morawová a Mgr. Ľubomír Harinek 

Ø účasť na odbornej konferencii: „Neurobiologické základy detskej psychopatológie“ – Mgr. 

Anna Morawová a Mgr. Ľubomír Harinek 

Ø účasť na workshope: „Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch na 

internete“ – Mgr. Lucia Buckulčíková 
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Ø účasť na exkurzii do „Odborného liečebného ústavu psychiatrickýého, n. o., Predná Hora“ – 

Mgr. Lucia Buckulčíková, Mgr. Ľubomír Harinek, Mgr. Denisa Večerková, Mgr. Anna 

Morawová, PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková 

 
OSTATNÉ ODBORNÉ AKTIVITY ODDELENIA 
Ø výsluchy osôb mladších ako 18 rokov: spolu 17 výsluchov 

Ø metodické konzultácie pre triednych učiteľov a usmerňovanie pri práci s triednym kolektívom, 

konzultácie pre koordinátorov prevencie a výchovných poradcov 
 
AKTÍVNA SPOLUPRÁCA:  
Ø materské, základné a stredné školy v okrese Námestovo 

 
SUMÁR: 

Na základe konkrétnych požiadaviek škôl boli preventívne programy zamerané na prevenciu 

realizované v 14 materských školách, 24 základných a v 3 stredných školách. 

  

 Celkovo bolo oddelením prevencie v spolupráci aj s členmi oddelenia diagnostiky 

a poradenstva v školskom roku 2017/2018 realizovaných: 
ü v oblasti univerzálnej prevencie: 

- 19 preventívnych aktivít v 139 skupinách ZŠ a 25 skupinách SŠ, s počtom 

účastníkov 3276 detí a žiakov, 

- 60 preventívnych programov a 2  rozvojové programy, 
ü v oblasti selektívnej prevencie bolo zrealizovaných 12 preventívnych programov, 

ü 33 výcvikových skupín a 4 bálintovské skupiny. 

 


