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Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina 

schvaľuje – neschvaľuje 

„Správu o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za šk. rok 2014/2015.“ 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Predkladá: 
                                                                                    PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková 
        riaditeľka CPPPaP Námestovo 
 
 
   

Správu o výsledkoch overila: Mgr. Denisa Baková 
         zástupkyňa riaditeľky CPPPaP Námestovo 
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a) základné identifika čné údaje o školskom zariadení: 
 
1. názov školského zariadenia  
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

2. adresa školského zariadenia 

Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01  Námestovo 

3. telefónne a faxové čísla školského zariadenia  

tel. č.: 043/558 10 66, 043/552 00 11, 043/552 00 12 – ekonómka, mobil: 0911 127 111 

4. internetová a elektronická adresa školského zari adenia   

www.cpppapno.sk.,  email: zuzana.sarekova@cpppapno.sk 

5. údaje o zria ďovate ľovi školského zariadenia 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina 

6. mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s ur čením ich funkcie 

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková – riaditeľka CPPPaP  

Mgr. Denisa Baková – zástupkyňa riaditeľky  

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch šk olského zariadenia 

netýka sa 

b) údaje o po čte žiakov školského zariadenia vrátane žiakov so šp eciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o po čte detí v školskom zariadení 

V šk. roku 2014/2015 bolo v evidencii zariadenia 1732 klientov (viď priložené výstupy zo 

softvérového programu EvuPP) z celého oravského regiónu na žiadosť zákonných zástupcov a 

škôl. Potenciálnu klientelu  v šk. roku 2014/2015 tvorilo 12 391 detí a žiakov.  

c) údaje o po čte zapísaných žiakov do prvého ro čníka základnej školy, údaje o po čtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich n áslednom prijatí na štúdium na 

strednej škole 

netýka sa 

d) údaje o po čte prijatých žiakov do prvého ro čníka strednej školy; údaje o po čtoch a 

úspešnosti uchádza čov na prijatie 

netýka sa- 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žia kov pod ľa poskytovaného stup ňa 

vzdelania 

netýka sa 

f) zoznam študijných odborov a u čebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplat ňovaných u čebných plánov 

netýka sa 
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g) údaje o po čte zamestnancov a plnení kvalifika čného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

� PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková, riaditeľka, psychologička – úväzok 1,0  

� Mgr. Anna Morawová, psychologička, úväzok 1,0 

� Mgr. Martina Žilincová, psychologička, úväzok 1,0 

� Mgr. Andrea Zbojová, psychologička, úväzok 1,0, (prac. pomer od 1.10.2014) 

� Mgr. Lucia Buckulčíková, psychologička úväzok 1,0 (prac. zmluva od 8.1.2015) 

� Mgr. Lenka Holubová, psychologička úväzok 1,0 (prac. pomer od 1.4.2015, zastupovanie 

počas MD Mgr. Strakovej) 

� Mgr. Pavol Kožák, psychológ, úväzok 1,0 (pracovný pomer do 31.07.2015) 

� Mgr. Denisa Baková, špeciálna pedagogička úväzok 1,0 

� Mgr. Ema Václavíková, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0 (zastupovanie počas MD Mgr. 

Knapikovej) 

� Mgr. Eva Charbuliaková, sociálna pedagogička, úväzok 1,0  

� Mgr. Agnesa Čajková, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 ( pracovný pomer od 01.08.2015, 

zastupovanie počas MD Mgr. Šnapkovej) 

� Mgr. Helena Klimčíková, metodička pre výchovné poradenstvo, úväzok 0,2 

� Mgr. Andrea Hvolková, ekonómka, úväzok 1,0 

� Martvoň  Peter, údržbár, úväzok 0,2 

� Zábelová Mária, upratovačka, úväzok 0,4 

� Mgr. Stanislava Batunová, psychologička, úväzok 1,0 (MD od 13.03.2011) 

� Mgr. Henrieta Šnapková, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 08.01.2015) 

� Mgr. Mária Knapiková, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 14.07.2013) 

� Mgr. Silvia Straková, psychologička, úväzok 1,0 (MD od 01.04.2015) 

Celkový počet úväzkov k 31.8.2015: 11,8.  

Pozn.: všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej profesie. 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP Náme stovo 

� účasť na kurze „Inštruktážny kurz k IKT aplikáciám pomôcky pre ria denie 

komplexného poradenského systému „Komposyt.“  

� účasť na kurze „Inštruktážny kurz v metóde monitoringu správania žiakov 

(INTERACT). 

� účasť na kurze Farby života   projektu Komplexný poradenský systém ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

� účasť na kontinuálnom vzdelávaní „Riadenie školy a školského zariadenia.“  

� účasť na kontinuálnom vzdelávaní „Metodika tvorby IVVP PRE žiakov so ŠVVP 

v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.“  
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� účasť na kontinuálnom vzdelávaní „Integrácia – základné procesy.“  

� zaškolenie k metóde KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí.  

� účasť na odbornom vedeckom seminári „ČI(S)TA – čítanie starších.“  

� účasť na seminári „Krízová intervencia“.  

� účasť na seminári „Kurz smútkového poradenstva pre deti a dospelých“ . 

� účasť na seminári „Supervízia krízovej intervencie.“  

� účasť na seminári „Prí činy začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, 

poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k  závislosti a práca s rodinou 

závislého klienta.“  

� účasť na seminári „Nové poznatky v oblasti diagnostiky inteligencie deti 

a dospievajúcich.“  

� účasť na seminári „Supervízne stretnutie k metóde monitoringu správan ia žiakov 

(INTERACT).“  

� účasť na seminári „Simplifika čná metóda písania I/Y.“  

� účasť na prednáške na tému „Vz ťahová väzba v spojitosti s poruchami správania.“  

� účasť na dlhodobom výcviku v KBT psychoterapii. 

� adaptačné vzdelávania začínajúcich odborných zamestnancov.  

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verej nosti 

� organizácia „Burzy stredných škôl“ – 209 zástupcov 22 SŠ prezentovalo svoje školy a 

odbory pre 720 žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich pedagógov 

� poradenské služby rodičom/zákonným zástupcom, práca s rodičmi pri riešení výchovných 

ťažkostí   

� poradenské služby pre zamestnancov v rezorte školstva (výchovní poradcovia, koordinátori  

prevencie, učitelia, triedni učitelia, riaditelia škôl, školskí špeciálni pedagógovia ...) 

� zabezpečenie online poradenstva cez web stránku zariadenia 

� poradenské služby pre zamestnancov mimo rezortu školstva (kuratela, polícia, súd) 

� metodické konzultácie (telefonické alebo osobné) 

� práca s triednymi skupinami pri prevencii negatívnych prejavov v správaní 

� konzultácie a analýzy s triednymi učiteľmi z tried, v ktorých boli realizované skupinové 

aktivity a programy 

� konzultácie s pedagógmi pri tvorbe IVVP 

� odporúčania k integrácii a k asistentovi učiteľa 

� špeciálnopedagogická  a psychologická diagnostika, reedukačná činnosť a poradenstvo 

� odporúčanie odborných vyšetrení (ORL, očné, neurologické, pedopsychiatrické) 

� prehodnotenia úspešnosti vzdelávania žiakov so ŠVVP formou integrácie  

� diagnostické pozorovanie a skúšanie pri skupinovom testovaní školskej spôsobilosti  
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� skupinové vyšetrenia a kariérové poradenstvo 

� skupinová diagnostika čitateľských zručností,  manažérskych zručností žiakov SŠ 

� screening rizík porúch učenia 

� telefonické a osobné krízové intervencie a krízové poradenstvo 

� metodické konzultácie v materských, základných a stredných školách 

� prednáškové aktivity v MŠ, ZŠ, SŠ 

� pomoc pri vypracovaní IVVP – na požiadanie zo strany učiteľov žiakov so ŠVVP, metodické 

konzultácie pre učiteľov žiakov so ŠVVP 

� aktívna účasť na poradách výchovných poradcov 

� metodické stretnutia koordinátorov prevencie 

� metodické stretnutia školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ 

� prednášky na tému školskej spôsobilosti na MŠ a ZŠ podľa požiadaviek škôl 

� metodické konzultácie pre triednych učiteľov a usmernenie pri práci s triednym kolektívom 

� metodické konzultácie pre študentov vysokých škôl 

� vedenie praxe študentov VŠ v odboroch sociálna práca, psychológia a sociálna pedagogika. 

vlastná prezentácia:  

� tvorba informačného bulletínu „Naša ponuka pre MŠ a ZŠ, Naša ponuka pre SŠ“ 

� článok pre internetové noviny Oravalive 

� článok v dvojtýždenníku Naše Novinky 

� príspevok v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia 

založenia Panaeurópskej vysokej školy 

� spravovanie a aktualizácia web stránky zariadenia. 

 

Prevencia sociálno – patologických javov: skupinové  programy a aktivity na školách: 

� MŠ – programy zamerané na rozvoj poznávania, rozvoj zručností potrebných pre školu, 

osvojenie si pravidiel správania. 

Programy boli realizované v dvoch materských školách. Spolu bolo realizovaných 8 programov 

rozdelených na 43 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 185 detí. 

 

� ZŠ 

 Na prvom stupni ZŠ bolo realizovaných 15 preventívnych programov, z toho 12 v oblasti 

univerzálnej prevencie a 3 v oblasti selektívnej prevencie. Programy boli zamerané na 

osvojenie si pravidiel správania, zlepšenie vzájomných vzťahov, podporu pozitívnej klímy 

v triedach a podporu prosociálneho správania, rozvoj spolupráce, podporu efektívnej 

komunikácie, bezpečné používanie internetu, elimináciu nežiadúcich prejavov správania. 
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Programov zameraných sa univerzálnu prevenciu sa zúčastnilo spolu 376 žiakov počas 42 

stretnutí, programov selektívnej prevencie sa zúčastnilo 47 žiakov počas 11 stretnutí. 

 Na druhom stupni ZŠ bolo realizovaných 37 preventívnych programov a 2 preventívne 

aktivity. V rámci univerzálnej prevencie bolo realizovaných 25 preventívnych programov, 

ktorých sa zúčastnilo 1732 žiakov počas 175 skupinových stretnutí. Preventívnych programov 

zameraných na selektívnu prevenciu bolo 12, s počtom stretnutí 63 a zúčastnilo sa ich 249 

žiakov. Programy boli zamerané na zlepšenie vzájomných vzťahov, podporu pozitívnej klímy 

v triedach a podporu prosociálneho správania, adaptáciu pri prechode na druhý stupeň ZŠ, 

rozvoj spolupráce, podporu efektívnej komunikácie, bezpečné používanie internetu, elimináciu 

nežiadúcich prejavov správania, profesijnú orientáciu, elimináciu predsudkov, prevenciu 

obchodovania s ľuďmi. 

 

� SŠ 

 V SŠ bolo realizovaných 6 preventívnych programov a 4 preventívne aktivity.  

Z oblasti univerzálnej prevencie boli 4 preventívne programy zamerané na podporu efektívnej 

komunikácie, bezpečné používanie internetu, adaptáciu pri prechode na SŠ. Preventívne 

aktivity sa venovali témam adaptácie pri prechode na SŠ, drogovú prevenciu, prevenciu 

obchodovania s ľuďmi. Z oblasti selektívnej prevencie boli obidva programy zamerané na 

elimináciu neprijateľného správania, zúčastnilo sa ich 46 žiakov počas šiestich stretnutí. 

Celkovo sa preventívnych programov a aktivít zúčastnilo  783 žiakov počas 41 stretnutí. 

 

Programy pre pedagógov: 

Počas školského roka bolo realizovaných 5 metodických stretnutí s koordinátormi prevencie 

zameraných na témy šikanovanie, eliminácia nežiaduceho správania, emocionálna inteligencia, 

pozitívna motivácia žiakov, drogy. Stretnutí sa zúčastňovalo 6-11 pedagógov. 

S pedagógmi sme zrealizovali aj jednu preventívnu aktivitu zameranú na predchádzanie stresu, 

zúčastnilo sa jej 14 pedagógov. 

Celkovo bolo oddelením prevencie v spolupráci aj s členmi oddelenia diagnostiky a poradenstva 

realizovaných 48 preventívnych programov v oblasti univerzálnej prevencie v rozsahu 260 

stretnutí a 17 programov selektívnej prevencie v rozsahu 80 stretnutí.  

 

Prednášky: 

� Pre učiteľov MŠ a rodičov uskutočnené prednášky na tému: ,,Poruchy správania u detí“, 

,,Pripravenos ť dieťaťa na vstup do MŠ“, ,,Práca s de ťmi s ťažkos ťami v správaní“,  

� Prednáška pre učiteľov ZŠ ,,Ako rozvíja ť sebavedomie u detí“,  

� Prednáška pre učiteľov SŠ ,,Špecifické vývinové poruchy u čenia“. 
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j) údaje o projektoch, do ktorých je školské zariad enie zapojené 

CPPPaP Námestovo je zapojené do národného projektu Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. (projekt 

VÚDPaPu Bratislava) 

k) údaje o výsledkoch inšpek čnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

netýka sa 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických p odmienkach školského zariadenia 

Zariadenie CPPPaP sa nachádza v staršom rodinnom dome. Zariadenie tvorí 9 kancelárií, 

archívne priestory, kotolňa, sociálne zariadenia a čakáreň pre klientov, ktorá zároveň slúži ako 

herňa pre deti. V CPPPaP pracuje 14  zamestnancov celkovo na úväzok 11,8.  

m) údaje o finan čnom a hmotnom zabezpe čení výchovno - vzdelávacej činnosti školy, 

a to  

1. o dotáciách zo štátneho rozpo čtu na žiakov , 

Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finan čných prostriedkov na rok 2014 v € 

rozpo čtové opatrenie č. Zo dňa Príjmy 
200 610 620 630 640 Spolu  

Výdavky  

počet 
zamestna

ncov v 
úväzkoch  

C/2014/00140-1 5.2.2014   91 202 31 875 33 533   156 610 11,30 

C/2014/00140-2 6.2.2014       -5 957   -5 957   

S/2014/00140-14 6.3.2014   4 753 931     5 684   

S/2014/00140-15 18.3.2014     730     730   

OU-ZA-OS2-2014/011083-003 22.7.2014   11 000 3 844     14 844 0,50 

OU-ZA-OS2-2014/014143-007 22.10.2014       -139 139 0   

OU-ZA-OS2-2014/014143-012 28.10.2014     700 -700   0   

OU-ZA-OS2-2014/014143-020 21.11.2014   4 740 1 657     6 397   

OU-ZA-OS2-2014/011083-008 3.12.2014       -139 139 0   

OU-ZA-OS2-2014/014143-025 15.12.2014   3 397 1 187     4 584   

OU-ZA-OS2-2014/011083-009 17.12.2014     3 -3   0   

OU-ZA-OS2-2014/014143-029 23.12.2014 700         0   

SPOLU   700 115 092 40 927 26 595 278 182 892 11,80 
 
 

2. o príspevkoch na čiasto čnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe čením 

školy od rodi čov alebo inej osoby, ktorá má vo či žiakovi vyživovaciu povinnos ť, 

–– 

3. o finan čných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy  a spôsobe ich použitia v 

členení pod ľa financovaných aktivít, 

–– 
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4. o finan čných prostriedkoch získaných od rodi čov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení pod ľa finan čných 

aktivít, 

–– 

5. iné finan čné prostriedky získané pod ľa osobitných predpisov, 

__ 

n) cie ľ, ktorý si školské zariadenie ur čilo v koncep čnom zámere rozvoja školského 

zariadenia na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnen ia, 

–– 

Materiálno – technické a personálne zabezpe čenie CPPPaP v Námestove:  

Splnené: 

� nákup dataprojektora a scenera 

� stavebné úpravy v herni/čakárni 

� nákup chladničky do kuchyne 

� nákup notebooku a kamery 

� nákup kresiel pre klientov – 2 ks a kancelárskej stoličky 

� nákup rytmických súprav – 2 ks (24 a 19 kusové) 

� nákup skartovača 

Nesplnené: 

� prístavba budovy 

 

o) oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje d obré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úrove ň výchovy a vzdelávania zlepši ť vrátane návrhov opatrení, 

Oblasť, kde CPPPaP dosahuje dobré výsledky je spolupráca so školami a inými 

školskými zariadeniami. Počas školského roku 2014/2015 bolo realizovaných 8 preventívnych 

programov v materskej škole, 52 v základných školách a 6 v stredných školách. Taktiež boli 

realizované 2 preventívne aktivity v ZŠ a 4 preventívne aktivity v SŠ.  

p) výsledky úspešnosti školského zariadenia pri prí prave na výkon povolania a 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspeš nos ť prijímania na ďalšie štúdium.  

� „Burza stredných škôl“ – 209 zamestnancov z dvadsiatichdvoch SŠ prezentovalo svoje 

školy a odbory pre 720 žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich 31 pedagógov. 

� Pre pomoc pri výbere strednej školy bol realizovaný preventívny program „Ako ďalej“, ktorý 

je zameraný na sebapoznávanie žiakov, objasnenie hodnôt a očakávaní od budúceho 

povolania. 

� V oblasti kariérového poradenstva išlo hlavne o poradenstvo pre žiakov pred voľbou SŠ 

a VŠ, v rámci poradenstva boli monitorované intelektové schopnosti, osobnostné 

predpoklady a záujmy žiakov. 
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� Kariérové poradenstvo bolo poskytnuté žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ, študentom SŠ – žiakom 

gymnázia, stredných odborných škôl. 

� Skupinová diagnostika a následne kariérové poradenstvo bolo realizované na dvoch 

stredných školách a gymnáziu, zúčastnilo sa ho celkovo 186 žiakov. 

� V ZŠ bolo realizované u 564 žiakov na 17 – tich školách. 

q) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  v školskom zariadení 

___ 

r) vo ľnočasové aktivity školského zariadenia 

___ 

s) spolupráca školského zariadenia s rodi čmi,  poskytovanie služieb de ťom, žiakom a 

rodi čom 

Spolupráca CPPPaP s rodičmi je na kvalitnej úrovni. Rodičia majú možnosť s odbornými 

zamestnancami komunikovať osobne, telefonicky, mailom alebo písomne. Máme aktívnu online 

poradňu na našej web stránke, ktorú môžu záujemcovia využívať, ak sa potrebujú poradiť 

a zároveň ostať v anonymite. Vyšetrenia klientov sú realizované spravidla do jedného mesiaca 

od prijatia žiadosti. V prípade potreby intervencie v krízovej životnej situácií sú služby 

poskytované podľa možnosti bezodkladne. Odborní zamestnanci nášho zariadenia absolvovali 

výcvik v krízovej intervencii a sú odborne pripravení poskytovať kvalitné služby aj v tejto oblasti. 

Rodičom ponúkame účasť na rodičovskej skupine určenej pre tých, ktorí majú problémy 

vo výchove svojich detí, nezvládajú ich, chceli by sa podeliť o svoje starosti s inými a pod.  Tiež 

je možnosť zúčastniť sa rôznych prednášok a besied, ktoré realizujeme v spolupráci so školami 

– podľa ich požiadaviek. 

t) vzájomné vz ťahy medzi školským zariadením a školami, de ťmi alebo žiakmi, rodi čmi a 

ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, kto ré sa na výchove a vzdelávaní v 

školách podie ľajú 

CPPPaP spolupracuje s nasledovnými inštitúciami: 

� Okresný úrad Žilina 

� CŠPP Námestovo 

� CPPPaP v Žilinskom kraji 

� OLUP n.o. Predná Hora 

� pedopsychiater HNsP Trstená, pedopsychiater Ružomberok 

� detský neurológ  

� klinický psychológ 

� ÚPSVaR Námestovo  

� ŠPÚ Bratislava  

� Centrum vedecko-technických informácií SR 

� VÚDPaP Bratislava 
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� Mesto Námestovo 

� PZ SR, Okresné riaditeľstvo Dolný Kubín   

� Inštitút osobnostného rozvoja  

� CVČ Námestovo 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 

Správa o činnosti – Oddelenie diagnostiky a poradenstva (6 str.)  

Príloha č. 2 

Správa o činnosti – Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie (5 str.) 

Príloha č. 3 

Štátny štatistický výkaz z programu na evidenciu klientov EvuPP 4.4 – školský rok 2014/2015   


