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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 2016/2017.“ 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Predkladá: 
                                                                                    PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková 
        riaditeľka CPPPaP Námestovo 
 
 
   

Správu o výsledkoch overila: Mgr. Ema Václavíková 
         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. Ema Václavíková – 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 2016/2017 bolo v našom zariadení vyšetrených 2 461 klientov (viď priložené výstupy 

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

zástupcov a materských, základných a stredných škôl. Potenciálnu klientelu, podľa Výkazu V2 

zverejneného na stránke MŠVVaŠ SR v šk. roku 2016/2017 predstavovalo 12 259 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 – Stav k 31.8.2017: 

 
Odborní zamestnanci: 

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

psychologička – úväzok 1,0  

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

3. Mgr. Martina Žilincová, samostatná OZ s 1. atestáciou, psychologička, úväzok 1,0 

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

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

6. Mgr. Zuzana Rejdugová, začínajúca OZ, psychologička, úväzok 1,0 (pracovný pomer do 

31.7.2017, zastupovanie počas MD a RD za Mgr. Batunovú a Mgr. Strakovú Silviu) 

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

8. Mgr. Denisa Večerková, začínajúca OZ, sociálna pedagogička, úväzok 0,5 (pracovný 

pomer na zastupovanie počas MD a RD Mgr. Šnapkovej Henriety) 

9. Mgr. Lenka Balúšiková, začínajúca OZ, psychologička, úväzok 0,5 (pracovný pomer na 

zastupovanie počas MD a RD Mgr. Šnapkovej Henriety) 

 
Nepedagogickí zamestnanci: 

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

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

3. Martvoň  Peter, údržbár, úväzok 0,2 

4. Zábelová Mária, upratovačka, úväzok 0,4 

Zamestnankyne na materskej a rodi čovskej dovolenke: 

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

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

08.01.2015) 

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

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

04.02.2016) 

Celkový počet úväzkov k 31.8.2017: 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. Ema Václavíková 

 dlhodobý výcvik v Logoterapii a existenciálnej psyc hoterapii  – Mgr. Martina Žilincová 
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 školenie k administrácii Testu školskej pripravenosti  v Žiline – Mgr. Žilincová, Mgr. 

Balúšiková, Mgr. Buckulčíková, 

 Korek čný program Mirabilis pre deti so ŠVVP na I. stupni  v Partizánskom – Mgr. 

Václavíková, Mgr. Zbojová 

 Komplexný stimula čný program pre deti od 3 do 6 rokov  v Partizánskom – Mgr. 

Václavíková,  

 Školenie k využívaniu Deficitov čiastkových funkcií  v Bratislave – Mgr. Václavíková, 

 Školenie k problematike výchovy a vzdelávania detí pochádzajúc eho zo SZP  – Mgr. 

Morawová, Mgr. Dibdiak, 

 Školenie k využívaniu Kaufmanovej batérie a k testu Standford – Binet  – Mgr. Žilincová,  

 Vzdelávanie na tému Týrané die ťa a dieťa so syndrómom CAN  realizovaným VÚDPaP – 

Mgr. Balúšiková, Mgr. Morawová, 

 Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych 

pedagógov – PhDr. Matejčíková Šareková, Mgr. Morawová, Mgr. Zbojová, Mgr. Rejdugová, 

Mgr. Žilincová, Mgr. Balúšiková, Mgr. Buckulčíková 

 Krízová intervencia na školách v prípade samovražed ného zámeru  a po 

samovražednom pokuse  pre psychológov, školských psychológov a sociálnych 

pedagógov – PhDr. Matejčíková, Mgr. Morawová, Mgr. Zbojová, Mgr. Rejdugová, Mgr. 

Žilincová, Mgr. Balúšiková, Mgr. Buckulčíková. 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verej nosti 

 Účasť na rodičovských združeniach spojená s prezentáciou aktualizovanej ponuky nášho 

zariadenia. 

 Pre učiteľov MŠ a rodičov uskutočnené prednášky na tému: ,,Ako rozvíjať sebavedomie 

dieťaťa“, ,,Ako sa pri výchove detí nezblázniť alebo ako deťom stanovovať pravidlá 

a hranice“, ,,Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ“, ,,Ako zvládnuť prvé dni v MŠ“. 

 Prednáška pre žiakov ZŠ ,,Jedlo – priateľ či nepriateľ“. 

 „Burza stredných škôl“ – zástupcovia 20tich SŠ prezentovalo svoje školy a odbory pre 651 

žiakov 9. ročníka základných škôl, stredné školy zastupovalo 131 pedagógov. 

 Dňa 16.11.2016 sa výchovní poradcovia základných škôl zúčastnili metodického dňa na 

SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, spojenou s obhliadkou školy, dielní a 

odborných učební. Dňa 13.12.2016 sa uskutočnila porada s riaditeľmi stredných škôl na 

Spojenej škole v Nižnej, kde 24 stredných škôl prezentovalo svoju ponuku učebných a 

študijných odborov pre nasledujúci školský rok. Dňa 29.03.2017 výchovní poradcovia 

absolvovali metodický deň  na SOŠ technickej v Námestove. Pre výchovných poradcov sme 

pripravili prednášku na tému ,,Nadaný žiak“ – KAM  S NÍM“, kde sa dozvedeli o 

možnostiach vzdelávania nadaných žiakov. 
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 Tvorba metodických materiálov pre rodičov a pedagógov, spravovanie a aktualizácia web 

stránky. 

 Propagácia pripravovaných a zrealizovaných aktivít prostredníctvom FB. 

 Zabezpečenie online poradenstva prostredníctvom web stránky zariadenia. 

 Odborné konzultácie a pomoc študentom pri bakalárskych a diplomových prácach, 

zabezpečenie praxe pre študentov. 

 Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia CPPPaP Námestovo príprava a realizácia  

odbornej konferencie v spolupráci s Katedrou psychológie KU v Ružomberku pod názvom 

,,Novodobé formy ohrozenia detí a mladistvých“, ktorej sa zúčastnilo 272 odborníkov 

z rôznych rezortov z celého Slovenska.  

 Prezentácia zariadenia v regionálnej televízii TV Oravia, TV LUX. 

 Vystúpenie v RTVS v rámci hlavných večerných správ na tému zaškoľovania žiakov pred 

začiatkom školského roku. 

 Poradenské služby pre zamestnancov v rezorte školstva formou metodických stretnutí 

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

špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa ...). 

 Súčinnosť pri výsluchoch maloletých – OR PZ Dolný Kubín, Okresný súd Námestovo. 

 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 riaditeľov pre MŠ okresu Námestovo. 

 Metodické stretnutia pre koordinátorov prevencie. 

 Metodické stretnutia školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ. 

 Zabezpečovanie supervízie formou bálintovských skupín pre rôzne cieľové skupiny. 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je školské zariad enie zapojené 

V tomto školskom roku sme reagovali na výzvu ,,Psychologické a špeciálnopedagogické 

poradenstvo“ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR projektom zameraným na 

zadováženie testovej batérie SON – R 2½ – 7 v rámci precizovania diagnostiky so žiadosťou 

o finančné prostriedky vo výške 1.672,- eur, ktorý však nebol podporený.  

 

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

v škole a inými kontrolnými orgánmi 

a) 26.9.2016 – 28.9.2016, Finančná kontrola z odboru školstva z OÚ Žilina, kontrolované 

obdobie II. polrok 2015, nedostatky zistené neboli. 
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b) 16.5.2017: Kontrola z oddelenia odborných a metodických činností z odboru školstva OÚ 

Žilina, kontrolované obdobie: september 2016, výsledok kontroly - porušenie zákona 

o správnom konaní s následným odstránením nedostatkov. 

c) 15.6.2017: Kontrola pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania z odboru školstva OÚ Žilina, 

kontrolované obdobie: aktuálny stav, nedostatky zistené neboli. 

 

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 pracovalo v školskom roku 2016/2017 priemerne 15  

zamestnancov celkovo na úväzok 11,8.  

Priestory nášho zariadenia sú aktuálne nepostačujúce na aktivity, ktoré realizujeme a je o ne 

narastajúci záujem. Z tohto dôvodu je nevyhnutná prístavba budovy. Zároveň plánujeme znížiť 

energetickú náročnosť budovy zapojením sa do predmetnej výzvy MV SR. 

 

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

1. o dotáciách zo štátneho rozpo čtu na žiakov , 
Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finan čných prostriedkov na rok 2016 v € 

rozpočtové opatrenie č. Zo dňa 

P
rí

jm
y 

20
0 

S
p

o
lu

 P
rí

jm
y 

610 620 630 640 
Spolu  

Výdavky P
o

če
t 

za
m

es
tn

an
co

v 
v 

ú
vä

zk
o

ch
 

OU-ZA-OS2-2016/006785-001 20.1.2016     113 961 39 829 23 128   176 918   

OU-ZA-OS2-2016/006785-006 8.2.2016         -199 199 0   

OU-ZA-OS2-2016/006774-005 12.2.2016         1 000   1 000   

OU-ZA-OS2-2016/006785-011 7.4.2016     8 567 2 994     11 561 
11,8 

OU-ZA-OS2-2016/009772-005 16.5.2016         -118 118 0  

OU-ZA-OS2-2016/009772-004 15.6.2016         -255 255 0   

OU-ZA-OS2-2016/006785-027 23.9.2016     260 91     351   

OU-ZA-OS2-2016/006785-029 7.10.2016     1 939 678     2 617   

OU-ZA-OS2-2016/009772-007 11.10.2016         -186 186 0   

OU-ZA-OS2-2016/006785-031 20.10.2016 56 56     0   0   

OU-ZA-OS2-2016/006774-038 23.11.2016       650 -650   0   

OU-ZA-OS2-2016/009772-010 28.11.2016         -187 187 0   

OU-ZA-OS2-2016/006774-040 5.12.2016     2 360 825     3 185   

OU-ZA-OS2-2016/006785-040 5.12.2016     1 416 495     1 911   

OU-ZA-OS2-2016/006785-041 5.12.2016     402 140     542   

OU-ZA-OS2-2016/006785-042 13.12.2016 526 526         0   

OU-ZA-OS2-2016/006774-042 15.12.2016     1 600 559     2 159   

OU-ZA-OS2-2016/006785-046 27.12.2016       -7 7   0   

SPOLU 

 

582 582 130 505 46 254 22 540 945 200 244 11,8 
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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, 

 

Cieľom nášho tímu bolo naplniť odporúčania pre CPPPaP uvedené v POP pre školský rok 

2016/2017 a zabezpečiť supervízie pre pedagogických zamestnancov škôl, pripraviť odbornú 

konferenciu pri príležitosti 20. výročia založenia CPPPaP Námestovo a dosiahnuť zvýšenie 

záujmu zo strany zákonných zástupcov a škôl o služby nášho zariadenia, ktoré svojím výkonom 

preukázalo, že kvalita poskytovaných služieb a kompetentná starostlivosť o dieťa/žiaka, rodiča, 

či učiteľa má zmysel. Napriek tomu, že v našom okrese je 5 poradenských zariadení rovnakého 

druhu, zaznamenali sme zvýšený záujem o naše služby, čo sa odzrkadlilo v náraste 

individuálnych klientov – cca o 500 klientov, v počte realizovaných preventívnych programov, 

preventívnych aktivít a výcvikových skupín. 

Z materiálno – technického zabezpečenia je dlhodobým zámerom prístavba našej budovy, 

vzhľadom k narastajúcemu počtu realizovaných skupinových aktivít v našich priestoroch - 

Bálintovské skupiny pre rôzne cieľové skupiny, podporné rodičovské skupiny, metodické 

stretnutia koordinátorov prevencie a VP a pod.. Na porady VP dlhodobo využívame priestory 

UPSVaR Námestovo a ostatné aktivity realizujeme vo výrazne stiesnených podmienkach.  

V priebehu školského roku sme zabezpečili nákup stolového počítača pre štátnu pokladnicu 

a doplnili sme niektoré priestory kúpou potrebného nábytku. 

 

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, s inými školskými 

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

realizovali 55 preventívnych programov v rámci univerzálnej prevencie, 5 programov v rámci 
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selektívnej prevencie a v oblasti indikovanej prevencie boli zrealizované 2 preventívne 

programy. V priebehu školského roku 2016/2017 sme naďalej spolupracovali s OR PZ Dolný 

Kubín pri výsluchu maloletých a s oddelením SPODaSK ÚPSVaR Námestovo.  

V oblasti školskej spôsobilosti sme poskytli odbornú starostlivosť celkovo 556 deťom, v 17tich 

MŠ okresu Námestovo, identifikáciu kariérového profilu a kariérové poradenstvo pre žiakov 

pred prvou a druhou smerovou voľbou sme realizovali u 799 žiakov, do dlhodobej kariérovej 

prípravy sa zapojilo 146 žiakov 6. ročníka ZŠ a 232 žiakov 7. ročníka. Posúdenie čitateľských 

zručností absolvovalo 26  žiakov. V oblasti diagnostiky sme realizovali aj screening porúch 

učenia, posúdenie predpokladov k zvládaniu výberovej školy, zabezpečovali sme diagnostiku 

a starostlivosť o nadané deti a deti zo SZP. 

V nasledujúcom školskom roku plánujeme prehĺbiť tímovú spoluprácu a komunikáciu so 

zamestnancami SPODaSK ÚPSVaR Námestovo, predovšetkým v oblasti poskytovania 

starostlivosti deťom zo SZP, deťom týraným a rodinám, v ktorých prebieha vyšetrovanie 

a dokazovanie trestných činov zákonných zástupcov. 

 

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 druhý krát sa podujatie konalo 

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

rodičia žiakov.  

 V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii dlhodobého program kariérovej prípravy, 

ktorý začína u žiakov v 6. ročníku ZŠ a pokračuje až do skončenia ZŠ.  Do programu tento 

školský rok pribudlo 146 žiakov 6. ročníka ZŠ, u ktorých 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. U žiakov 7. ročníka bola realizovaná 

diagnostika osobnostných charakteristík s následnou interpretáciou. 

 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 511 žiakov na 16 

základných školách. Na stredných školách sme pracovali s 288 žiakmi. 

 

q) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  v školskom zariadení 

 

V zmysle par. 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

v znení neskorších predpisov, sme zabezpečili 9.12.2016 pre všetkých zamestnancov nášho 

zariadenia celodenný program - psychologický tréning zameraný na zvládanie stresu.  
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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. Rodičia aktívne využívajú aj FB stránku nášho zariadenia. 

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 podpornej 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. V školskom roku 2016/2017 sme začali aktívne spolupracovať aj Komunitným centrom 

SINAJ v Trstenej, kde tiež pracujeme s rodičmi formou výcvikovej skupiny. V uvedených 

aktivitách plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.  

Rodičia majú 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 

 Komunitné centrum SINAJ, Trstená 

 pedopsychiater HNsP Trstená, pedopsychiater Ružomberok 

 detský neurológ  

 klinický psychológ – PhDr. Oľga Filková, PhDr. Dagmar Tuková 

 ÚPSVaR Námestovo, SPODaSK 

 ŠPÚ Bratislava  

 Centrum vedecko-technických informácií SR 

 VÚDPaP Bratislava 
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 Mesto Námestovo 

 PZ SR, Okresné riaditeľstvo Dolný Kubín, Obvodné oddelenie Námestovo 

 Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 

Správa o činnosti – Oddelenie diagnostiky a poradenstva (8 strán)  

Príloha č. 2 

Správa o činnosti – Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie (9 strán) 

Príloha č. 3 

Štátny štatistický výkaz z programu na evidenciu klientov EvuPP 4.4 – školský rok 2016/2017   


