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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 2015/2016 bolo v našom zariadení vyšetrených 1908 klientov (viď priložené výstupy 

zo softvérového programu EvuPP) z celého oravského regiónu na žiadosť zákonných 

zástupcov a škôl. Potenciálnu klientelu, podľa Výkazu V3 zverejneného na stránke MŠVVaŠ SR 

v šk. roku 2015/2016 predstavovalo 12 354 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 k 31.8.2016 

� PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková, riaditeľka, samostatná OZ s 2. atestáciou, 

psychologička – úväzok 1,0  

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

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

� Mgr. Andrea Zbojová, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0,  

� Mgr. Lucia Buckulčíková, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0  

� Mgr. Zuzana Rejdugová, začínajúca OZ, psychologička, úväzok 1,0 (pracovný pomer od 

01.08.2016, zastupovanie počas MD a RD Mgr. Strakovej Silvie) 

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

� Mgr. Ema Václavíková, samostatná OZ, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0  

� Mgr. Denisa Večerková, začínajúca OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (pracovný pomer 

od 01.08.2016, zastupovanie počas MD a RD Mgr. Charbuliakovej Evy) 

� Mgr. Renáta Šuvadová,  začínajúca OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (pracovný pomer 

od 01.03.2016, zastupovanie počas MD a RD Mgr. Šnapkovej Henriety) 

� 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, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0 (MD od 13.03.2011) 

� Mgr. Henrieta Šnapková, samostatná OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

08.01.2015) 

� Mgr. Mária Knapiková, samostatná OZ, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

14.07.2013) 

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

� Mgr. Eva Charbuliaková, samostatná OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

04.02.2016) 

Celkový počet úväzkov k 31.8.2016: 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 kontinuálnom vzdelávaní - ,,Edukačná príprava pedagogického a odborného 

zamestnanca“  – PF KU Ružomberok – Mgr. Žilincová, Morawová 

� účasť na konferencii ,,Deň existenciálnej analýzy a logoterapie“ , pod organizáciou Slea - 

Mgr. Buckulčíková, 
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� účasť na kontinuálnom vzdelávaní ,,Možnosti vizualizácie a jej implementácie do 

procesu u čenia žiakov so ŠVVP“   -  MPC BB – Mgr. Václavíková, 

� účasť na seminári ,,Rozvoj grafomotorických, čitate ľských a kognitívnych procesov 

u detí“  – Mgr. Václavíková, 

� účasť na konferencii v Žiline ,,Asistent u čiteľa v praxi“  - organizátor  Špeciálna základná 

škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka v Žiline - Mgr. Václavíková, 

� dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej psychoterapii – Mgr. Žilincová, 

� kontinuálne vzdelávanie ,,Využitie kognitívne – behaviorálnych metód vo výc hovnom a 

vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami spr ávania“  – Mgr. Buckulčíková,  

� ,,Terapia hrou“  – Mgr. Václavíková, Mgr. Buckulčíková, Mgr. Holubová, Mgr. Morawová, 

Mgr. Zbojová, PhDr. Matejčíková Šareková 

� odborný seminár ,,Využitie psychológie písma v praxi odborných zame stnancov 

CPPPaP“  – Mgr. Václavíková, Mgr. Žilincová, 

� kontinuálne vzdelávanie ,,Woodcock – Johnson – administrácia a vyhodnocovan ie“  - 

Mgr. Buckulčíková, Mgr. Zbojová 

� účasť na vzdelávaní ,,Výchovno – preventívny program rozvoja multikultú rnej 

tolerancie žiakov proti násiliu v školách a školský ch zariadeniach“  – všetci odborní 

zamestnanci CPPPaP Námestovo, 

� účasť na seminári ,,Povzbudzovanie a výchova detí“  – všetci odborní zamestnanci, 

� zaškolenie k programu „KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí“ – Mgr. Zbojová, 

� Výcvik v supervízii – VUDPaP Bratislava – PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková 

� adaptačné vzdelávania začínajúcich odborných zamestnancov.  

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verej nosti 

� organizácia „Burzy stredných škôl“ – 20 SŠ prezentovalo svoje školy a odbory pre 619 

žiakov 9. ročníkov základných škôl, ich rodičov a pedagógov 

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

ťažkostí   

� špeciálnopedagogická  a psychologická diagnostika, reedukačná činnosť, poradenstvo 

a terapia pre všetky cieľové skupiny realizovaná buď individuálne alebo skupinovo 

v priestoroch škôl 

� poradenské služby pre zamestnancov v rezorte školstva formou metodických stretnutí 

(výchovní poradcovia, koordinátori  prevencie, učitelia, triedni učitelia, riaditelia škôl, školskí 

špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa ...) 

� zabezpečenie online poradenstva cez web stránku zariadenia 

� súčinnosť pri výsluchoch maloletých – OR PZ Dolný Kubín, Okresný súd Námestovo 

� práca s triednymi skupinami pri prevencii sociálno-patologických javov 
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� metodické konzultácie v materských, základných a stredných školách 

� prednáškové aktivity v MŠ, ZŠ, SŠ 

� aktívna účasť na poradách výchovných poradcov, riaditeľov základných škôl okresu 

Námestovo a zástupcov MŠ okresu Námestovo 

� metodické stretnutia koordinátorov prevencie 

� metodické stretnutia školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ 

� prednášky na rôzne témy pre MŠ, ZŠ a SŠ okresu Námestovo 

� metodické konzultácie pre študentov vysokých škôl 

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

 

 

vlastná prezentácia:  

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

� tvorba a následná distribúcia letákov žiakom, rodičom a učiteľom 

� spravovanie a aktualizácia web stránky zariadenia. 

 

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

� MŠ – programy zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa, osvojenie si pravidiel správania, 

rozvoj pozornosti a pamäti, aktívne počúvanie a vnímavosť, pre predškolákov bol realizovaný 

program zameraný na fonematickú analýzu slov – Tréning fonematického uvedomovania podľa 

D.B. Eľkonina.  

Programy boli realizované v troch materských školách. Spolu bolo realizovaných 5 programov 

rozdelených na 77 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 114 detí. 

 

� ZŠ 

 Na prvom stupni ZŠ bolo realizovaných 12 preventívnych programov, z toho 11 v oblasti 

univerzálnej prevencie a 1 v oblasti selektívnej prevencie. Programy boli zamerané na 

zlepšenie vzťahov v triede, komunikáciu a posilnenie sociálnych zručností, na rozvoj zručností 

potrebných pri riešení náročných a problémových situácií. Cieľom programov tiež bolo naučiť 

žiakov kontrolovať svoj verbálny a neverbálny prejav, prijímať spätnú väzbu. Programy boli 

špecifikované a prispôsobované konkrétnym potrebám triednej skupiny. Programov 

zameraných sa univerzálnu prevenciu sa zúčastnilo spolu 388 žiakov počas 42 stretnutí, 

programov selektívnej prevencie sa zúčastnilo 27 žiakov počas troch stretnutí. 

 Na druhom stupni ZŠ bolo realizovaných 34 preventívnych programov. V rámci univerzálnej 

prevencie bolo realizovaných 24 preventívnych programov, ktorých sa zúčastnilo 1 212 žiakov 

počas 111 skupinových stretnutí. Preventívnych programov zameraných na selektívnu 
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prevenciu bolo 10, s počtom stretnutí 40 a zúčastnilo sa ich 197 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, ďalšou oblasťou boli témy ako duševné zdravie a poruchy príjmu potravy a pod. 

 

� SŠ 

V školskom roku 2015/2016 boli na stredných školách okresu Námestovo realizované 3 

preventívne programy a 1 preventívna aktivita.  

V oblasti univerzálnej prevencie boli preventívne programy zamerané na pomoc pri adaptácii na 

nové prostredie a kolektív, rozumné a zmysluplné využívanie moderných prostriedkov 

komunikácie, objasnenie rizík spojených s užívaním drog a na veľmi aktuálnu tému porúch 

príjmu potravy. 

 

Programy a aktivity pre pedagógov: 

Počas školského roka 2015/2016 boli realizované dve metodické stretnutia s koordinátormi 

prevencie zameraných na témy „Komunikácia v školskom prostredí“, „Úvod do problematiky 

šikanovania a kyberšikanovania“.  

Pri práci so školskými špeciálnymi pedagógmi sme riešili témy: „Žiak zo sociálne 

znevýhodneného prostredia“, Žiak s nadaním“, „Práca so žiakom s poruchami správania“, „Žiak 

s poruchou aktivity a pozornosti“. 

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

realizovaných 44 preventívnych programov v oblasti univerzálnej prevencie a 10 programov 

selektívnej prevencie v rozsahu.  

 

Prednášky: 

� Pre učiteľov MŠ a rodičov uskutočnené prednášky na tému: „Ťažkosti v adaptácií v MŠ“, 

,,Ako zvládnu ť prvé dni v MŠ  

� Prednáška pre učiteľov ZŠ ,,Šikanovanie v školskom prostredí“, „Komunikácia 

v školskom prostredí“, Žiak s poruchou aktivity a p ozornosti a žiak s poruchou 

správania“  

� Metodický deň, v spolupráci so Spoločným školským úradom Zákamenné, pre učiteľky MŠ 

na témy – nadanie, rozvoj emocionálnej inteligencie, predstavenie programu „Druhý krok“. 
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j) údaje o projektoch, do ktorých je školské zariad enie zapojené 

CPPPaP Námestovo bolo 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, 

registratúrne stredisko, kotolňa, sociálne zariadenia a čakáreň pre klientov, ktorá zároveň slúži 

ako herňa pre deti. V CPPPaP pracuje 15  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 2015 v € 

rozpočtové opatrenie č. Zo dňa 
Príjmy 

200 
Spolu 
Príjmy 

610 620 630 640 
Spolu  

Výdavky 
počet  

úväzkov 

OU-ZA-OS2-2015/006372-001 22.1.2015     98 744 34 754 21 139   154 637   

OU-ZA-OS2-2015/006372-007 16.2.2015     13 247 4 630     17 877 11,80 

OU-ZA-OS2-2015/006372-009 25.2.2015         4 000   4 000   

OU-ZA-OS2-2015/019995-002 17.6.2015         -103 103 0   

OU-ZA-OS2-2015/006372-009 16.5.2015     1 556 301     1 857   

OU-ZA-OS2-2015/019995-005 22.7.2015         -64 64 0   

OU-ZA-OS2-2015/019995-007 13.8.2015         -125 125 0   

OU-ZA-OS2-2015/019995-009 15.10.2015         -280 280 0   

OU-ZA-OS2-2015/006372-0040 29.10.2015     2 360 825     3 185   

OU-ZA-OS2-2015/006372-025 9.11.2015       560 -560   0   

OU-ZA-OS2-2015/006372-047 26.11.2015     2 100 734     2 834   

OU-ZA-OS2-2015/006372-051 15.12.2015     1 100 384     1 484   

OU-ZA-OS2-2015/019995-012 15.12.2015         -211 211 0   

OU-ZA-OS2-2015/006372-052 16.12.2015       45 -45   0   

OU-ZA-OS2-2015/006372-031 16.12.2015 275 275             

SPOLU   275 275 119 107 42 233 23 751 783 185 874 11,80 
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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, 

–– 

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 kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215 

� nákup kartotékovej trojšufľovej skrine  

� nákup rozšírenia licencie pre systém Cogni Plus 

� nákup softvérového úložiska dát 

� oprava a údržba elektronického zabezpečovacieho systému 

� nákup testu T-269 – Dtlus 

� nákup kompenzačných pomôcok na terapiu hrou 

� zvýšenie kompetencií odborných zamestnancov v oblasti psychoterapie – Mgr. Žilincová 

začala dlhodobý výcvik v Logoterapii 

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. V materských, základných a stredných školách okresu Námestovo sme celkovo 

realizovali 44 preventívnych programov v rámci univerzálnej prevencie a 10 programov v rámci 

selektívnej prevencie. V priebehu školského roku 2015/2016 sme prehĺbili spoluprácu s OR PZ 

Dolný Kubín pri výsluchu maloletých a s oddelením SPODaSK ÚPSVaR Námestovo.  



 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a  prevencie 
Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, tel. č.: 043/558 10 66, 0911 127 111 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školsk ých zariadení 
za školský rok 2015/2016 

 

9 

V oblasti diagnostiky bola realizovaná depistáž u 268 detí V MŠ a následné posúdenie školskej 

spôsobilosti v štrnástich MŠ u 347 detí, identifikácia kariérového profilu a kariérové poradenstvo 

pre žiakov pred prvou a druhou smerovou voľbou u 865 žiakov, posúdenie čitateľských 

zručností – 61 žiakov, screening porúch učenia, posúdenie predpokladov k zvládaniu výberovej 

školy, diagnostika a starostlivosť o nadané deti a deti zo SZP. 

V nasledujúcom školskom roku by sme chceli poskytnúť supervíziu asistentom učiteľa formou 

bálintovských skupín a zahájiť intenzívnu prácu v oblasti indikovanej prevencie pre deti 

s poruchami správania. 

 

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“ – zástupcovia 20 SŠ z celého Slovenska prezentovalo svoje odbory 

pre 619 žiakov deviateho ročníka a ich rodičov. Po prvýkrát sa podujatie konalo 

v popoludňajších hodinách, v čase od 1400 – 1700, čo veľmi pozitívne ocenili predovšetkým 

rodičia žiakov.  

� V tomto školskom roku sme prvýkrát začali realizovať dlhodobý program kariérovej prípravy, 

ktorý začína u žiakov v 6. ročníku ZŠ. Do programu sa tento školský rok zapojilo 229 žiakov 

z ôsmich  základných škôl. V prvom polroku prebehla diagnostika intelektových schopností 

s následnou interpretáciou výsledkov. Program pokračoval stretnutiami triednych skupín, 

kde prostredníctvom zážitkových aktivít žiaci pracovali s témami zameranými na voľbu 

povolania. 

� Pri príprave na výkon povolania sme pracovali aj so žiakmi 8. a 9. ročníka ZS, kde 

v priebehu školského roku prebehla identifikácia kariérového profilu u 592 žiakov na 17 

základných školách. Na stredných školách išlo 273 žiakov 

 

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 
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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 – PhDr. Oľga Filková 

� ÚPSVaR Námestovo, SPODaSK 

� ŠPÚ Bratislava  

� Centrum vedecko-technických informácií SR 

� VÚDPaP Bratislava 

� Mesto Námestovo 

� PZ SR, Okresné riaditeľstvo Dolný Kubín   

� Inštitút osobnostného rozvoja  

� CVČ Námestovo 

Prílohy: 

Príloha č. 1 

Správa o činnosti – Oddelenie diagnostiky a poradenstva (7 str.)  

Príloha č. 2 

Správa o činnosti – Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie (6 str.) 

Príloha č. 3 

Štátny štatistický výkaz z programu na evidenciu klientov EvuPP 4.4 – školský rok 2015/2016   


