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A.  ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE: 
 

Názov   : CENTRUM  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  
                                     PORADENSTVA A PREVENCIE 

Adresa  :   A. Kmeťa 6, 953 01  Zlaté Moravce 

Dátum zriadenia :  15. decembra 1997 

Telefónne číslo :  037/6421 203   mobil:  0911 215 751 

Faxové číslo  :  037/6421 203 

E-mail   :  cpppapzm@centrum.sk 

Webové sídlo  :  www.cpppapzm.sk 

Zriaďovateľ :  Okresný úrad Nitra, od 1. 1. 2022 Regionálny úrad školskej    
    správy  v Nitre 

Sídlo   : Jozefa Vuruma 1224/1, 949 01 Nitra 

Telefónne číslo          : 037/32 26 402 

Email   : podatelna@russ-nr.sk 

Štatutár  : PhDr. Radovan Štukovský 

 

SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie v Zlatých Moravciach ako aj poskytovanie 

odborných činností sú spracované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi: 

 

1. Zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení 

zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

2. Zákonom NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

3. Zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie. 

6. Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. 

decembra 2020 č. 435 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

mailto:cpppapzm@centrum.sk
http://www.cpppapzm.sk/
mailto:podatelna@russ-nr.sk


 

 

7. Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

8. Sprievodca školským rokom 2021/2022. 

9. Koncepciou CPPPaP Zlaté Moravce na roky 2019 – 2024.  

10. Ďalšími podkladmi (výstupy z programu EVUPP - povinná evidencia činnosti CPPPaP 

Zlaté Moravce na účely vyhotovenia štatistických výstupov, vrátane štátnych 

štatistických výkazov). 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Zlatých 
Moravciach (ďalej CPPPaP)  je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie 

(§130 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), ktoré v oblasti svojej 

pôsobnosti poskytuje komplexnú  psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, 

výchovnú, poradenskú a preventívnu  starostlivosť deťom a mládeži a ich zákonným 

zástupcom v oblasti optimalizácie  osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, 

starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. 

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje odborné poradenské služby 

(§132 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.). CPPPaP v oblasti svojej pôsobnosti garantuje 

odbornosť a efektívnosť preventívnych programov realizovaných v rezorte školstva. 

Zameriava sa na prevenciu všetkých sociálno-patologických javov: prevenciu porúch 

správania, záškoláctva, prevenciu závislostí na legálnych aj nelegálnych látkach, gamblingu, 

prevenciu šikanovania a agresívneho správania, sexuálneho zneužívania a obchodovania s 

ľuďmi.  

Vo svojej odbornej činnosti sa riadi všeobecne platnými predpismi a príslušnými 

zákonmi a vyhláškami SR. Pri plánovaní a realizácii činnosti vychádza z Koncepcie 

pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú 

schválila vláda SR dňa 21. marca 2007 uznesením č. 283 s rešpektovaním školského zákona a 

jeho vykonávacích predpisov.  

    CPPPaP  Zlaté Moravce pri poskytovaní odborných služieb využíva len tie odborné 

činnosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v oblasti psychologických 

vied.  

    O naše poradenské služby záujem narastá, o čom svedčí aj nárast komplikovaných 

dlhodobých  prípadov, kedy je klient a jeho zákonný zástupca dlhodobo  a opakovane v našej 

starostlivosti. Percentuálny výskyt žiakov, u ktorých je nevyhnutná intervencia zo strany 



 

 

poradenských zariadení, stúpa.  Zvyšuje sa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi 

problémami, detí ohrozených sociálnou patológiou, detí s vývinovými poruchami učenia, detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, ohrozených chudobou. Deti a mládež by mali mať 

dostupnú kvalitnú odbornú starostlivosť a dospelí, podieľajúci sa na výchove a vzdelávaní by 

mali mať k dispozícii kvalitné poradenské, metodické služby, vychádzajúce z princípov 

poskytovania aktuálnych intervencií, ktoré sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami v 

oblasti psychologických a ostatných pomáhajúcich vied. Bezprostrednou súčasťou takejto 

komplexnej starostlivosti je orientácia na včasné podchytenie rizikových prejavov jedincov s 

problémami v osobnostnom vývine. 

     CPPPaP Zlaté Moravce v mieste svojej pôsobnosti garantuje odbornú a efektívnu 

starostlivosť v rezorte školstva.  V súčasnosti poskytuje odborné služby a starostlivosť deťom 

a mládeži a ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom v nasledovných 

zariadeniach v okrese Zlaté Moravce: 

 materské školy, špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, základné 
školy, stredné školy, gymnázium, reedukačné centrum, vysoké školy.  

Okruhom pôsobnosti boli v školskom roku 2021/2022 materské, základné a stredné 

školy v okrese Zlaté Moravce ako aj zariadenia uvedené v §10 ods. 5, zákona č. 596/2003 o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uvedené pod pís. a) až j). 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie CPPPaP Zlaté Moravce metodicky usmerňovalo činnosti 

koordinátorov prevencie a školských psychológov a špeciálnych pedagógov v školách a 

školských zariadeniach a výchovných poradcov, liečebných a sociálnych pedagógov v ZŠ, SŠ 

v okrese Zlaté Moravce. 

Odborná starostlivosť zariadenia je určená deťom a žiakom vo veku do ukončenia 

prípravy na povolanie, v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve. 

Činnosti odborných zamestnancov bližšie určuje Zákon č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Od 1. júla 2010 je CPPPaP Zlaté Moravce školským poradenským zariadením 
s právnou subjektivitou. 

 

 



 

 

CPPPaP  uskutočňuje: 

- psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo a    

            terapiu, vrátane podávania návrhov na zaradenie alebo preradenie žiaka do príslušného  

            typu vzdelávania – školy alebo triedy alebo do individuálneho vzdelávania, 

- komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

- prevenciu školskej neúspešnosti, 

- poradenstvo pri učení sa pod svoje možnosti a pri nedostatočnej motivácii k učeniu, 

- depistáž a posudzovanie školskej zrelosti predškolských detí (všetky materské školy  

            v okrese Zlaté Moravce) 

- identifikáciu nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov, poradenstvo pri  

            riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov. 

 

V oblasti osobnostného vývinu CPPPaP Zlaté Moravce poskytuje: 

- pomoc pri aktuálnych záťažových a krízových situáciách, disharmonickom vývine  

            osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie, 

- poradenstvo, príp. programy zamerané na rozvoj a optimalizáciu osobnosti 

            v oblasti sociálneho vývinu 

- zameriava sa na riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov,    

            ťažkosti v komunikácii a sebaregulácii, prácu s triedami a skupinami, 

- detekciu drogovej a inej závislosti a sociálno-patologických javov, skupinové aktivity  

            zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života, poradenstvo  

            pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, prevencia HIV/AIDS, prevenciu  

            šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a  

            zanedbávania, 

- poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s poruchami správania (ADHD/ADD,  

            porucha opozičného vzdoru a poruchy správania),  

- realizuje preventívne programy primárnej a sekundárnej prevencie. 

 

 V oblasti kariérového vývinu: 
- pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia,  

            aktivizáciu vnútorných potenciálov, 

- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na  

            štúdium na stredných a vysokých školách, o trhu práce a pod., 

- individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi s problémami v profesijnom vývine. 



 

 

 

          V školskom roku 2021/2022 sme poskytli odbornú starostlivosť 1544 klientom. Počet 

klientov nám v tomto školskom roku enormne narástol, poskytnúť odborné služby všetkým 

klientom bol naozaj na hranici únosnosti a psychického zdravia všetkých zamestnancov. 

Prevažne sú v našej starostlivosti klienti a ich zákonní zástupcovia, ktorí sú v dlhodobej 

a opakovanej starostlivosti z dôvodu komplikovaných a pretrvávajúcich problémov. 

V súčasnosti v prostredí školskej triedy sa nachádzajú minimálne dvaja až traja žiaci, ktorí 

majú problémy takého rozsahu alebo charakteru, že je u nich nevyhnutná odborná intervencia 

výchovných či poradenských činiteľov podieľajúcich sa na komplexnom riešení. CPPPaP 

Zlaté Moravce tak plní  funkciu poskytovania dostupnej kvalitnej odbornej starostlivosti, ako 

pre deti a mládež, tak pre zákonných zástupcov a pedagógov. Bezprostrednou súčasťou 

takejto komplexnej starostlivosti je orientácia na včasné podchytenie rizikových prejavov 

jedincov s problémami v osobnostnom vývine. 

          Potenciálnym klientom CPPPaP je každý žiak, ktorý navštevuje školu alebo školské 

zariadenie v okrese Zlaté Moravce. Jedná sa o tzv. potenciálnu klientelu, ktorá bola 

v školskom roku 2021/2022 v počte 5665 detí.  Podľa  informácií CENTRA VEDECKO-

TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR boli počty v školách a školských zariadeniach v okrese 

Zlaté Moravce v tomto školskom roku nasledovné:  

 

Typ školy: Počet žiakov: 

MŠ 1266 detí 

ŠMŠ                                    8 detí 

ZŠ 2953 žiakov 

ŠZŠ 150 žiakov 

Gymnázium 215 študentov 

SŠ 1038 študentov 

ŠSŠ 35 študentov 

SPOLU: 5665 potencionálnych klientov 

 

Zdroj:  

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-

askolskych-zariadeni.html?page_id=9332 

 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-askolskych-zariadeni.html?page_id=9332
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-askolskych-zariadeni.html?page_id=9332


 

 

 

V školskom roku 2021/2022 malo  CPPPaP Zlaté Moravce vo svojej pôsobnosti: 
42 MŠ 

23 ZŠ 

1 Špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím 

1 Špeciálnu materskú školu 

1 Gymnázium 

4 Stredné odborné školy 

1 Špeciálnu strednú školu 

 

Vo svojej organizačnej štruktúre má CPPPaP Zlaté Moravce : 

• Úsek psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine 

• Úsek špeciálnopedagogickej a liečebno-pedagogickej starostlivosti a výchovného 

poradenstva 

• Úsek prevencie a poradenstva v sociálnom vývine 

• Úsek administratívno – sociálnej práce 

 

 

B. ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH K 31.08.2022: 

Celkový počet zamestnancov: 10 (prepoč. stav 8,5) 

z toho odborní zamestnanci:    8 (prepoč. stav 7) 

           prevádzkoví zamestnanci:   2 (prepoč. stav 1,5) 
 

Vedúci zamestnanci CPPPaP v školskom roku 2020/2021 

Meno a priezvisko Funkcia 

PhDr. Radovan Štukovský riaditeľ CPPPaP  Zlaté Moravce 

Mgr. Janka Dudášová zastupuje riaditeľa v jeho neprítomnosti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov CPPPaP: 

Funkcia Spolu 

psychológ 3 – jednoodboroví 
špeciálny pedagóg 2 

liečebný pedagóg 2 – s 50% pracovným úväzkom 

sociálny pedagóg 1 

sociálno-administratívny zamestnanec 1 

prevádzkový  zamestnanec 1 – 50% pracovný úväzok 

 

SPOLU: 

10  

Prepočítaný stav 8,5 

 

 

 

 

 



 

 

C. ÚDAJE O KLIENTOCH v školskom roku 2021/2022 v súlade so štatistickým výkazom                     

     ŠKOL (MŠVVŠ SR) 5-01. 

 

1. Klienti podľa druhu školy, zariadenia       

  

II. Klienti podľa druhu školy, 

I.r. 

Vyšetrení klienti 

spolu 

z toho 

v tom zo stĺpca 2 

zariadenia 

jedno-

razovo 

opako-

vane 
ženy 

 

a 1 2 3 4 5  

Materské školy 0201 602 296 490 112  

Špeciálne materské školy 0202 4 0 3 1  

Základné školy 0203 844 379 205 639  

ZŠ pre žiakov so zdrav. znevýhod. 0204 1 0 0 1  

Špeciálna trieda pri Mš/Zš 0205 0 0 0 0  

Gymnáziá 0206 7 6 2 5  

Stredné odborné školy 0207 65 41 5 60  

Špeciálne SOŠ, OU a praktic. školy 0208 1 1 0 1  

Ostatné zariadenia 0209 3 2 3 0  

Rodiny, školsky nezaradené 0210 17 8 11 6  

Kontrolný súčet (0201 až 0210) 0216 1544 733 719 825  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Klienti, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Klienti CPPPaP podľa dochádzky: 

 

VI. Klienti CPPPaP podľa dochádzky I.r. Počet 

a 1 2 

Evidovaní klienti 0601 1544 

deti 

pred začiatkom povinnej škol. dochádzky 0602 609 

plniace povinnú škol. dochádzku 0603 853 

po ukončení povinnej škol. dochádzky 0604 79 

iné osoby (napr. študent ) 0605 3 

z r0601 klienti, ktorým bola odporúčaná ústavná starost. 0606 0 

z r0601 klienti, ktorí sú zo SZP  0607 17 

Kontrolný súčet (0601až 0607) 0616 3105 

 

 

4. Dôvody príchodu a iniciátor príchodu klienta do CPPPaP     

VII. Dôvody príchodu 

I.r. 

Počet v tom iniciátor príchodu do CPPPaP 

klienta a klientov depi- klient rodič,   zariad. zdravot. kurátor, špec. 
iniciátor príchodu spolu stáž sám zákon. škola sociál. zariad. polícia, výchov. 

do CPPPaP       zástup.   starostli.   súd zariad. 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Školská spôsobilosť, 
povinné predpri. 0701 370 1 2 356 10 0 1 0 0 

Problémy v učení 0702 170 0 2 112 52 1 2 0 1 

Problémy v správaní 0703 53 0 0 41 10 0 2 0 0 

Nadanie - talent 0704 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Osobnost. a psychické 
problémy 

0705 438 0 6 98 324 0 10 0 0 

Karierové poradenstvo 0706 73 0 0 13 60 0 0 0 0 

Sociálno-patologické javy 0707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy vo vývine reči 0708 165 0 0 91 69 0 4 0 1 

Rodinné a iné dôvody 0709 22 0 0 18 3 1 0 0 0 

Osobnostný rozvoj 0710 202 0 0 11 190 0 1 0 0 

Rizikový vývin 0711 6 0 0 5 0 0 1 0 0 

Zdravotné znevýhodnenie 0712 44 0 1 32 9 0 1 0 1 

Integrácia cudzincov v SR 0713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrolný súčet (0701 až 
0713) 

0716 1544 1 11 777 727 2 23 0 3 

 

 

 

 



 

 

5. Odborno-metodická činnosť CPPPaP        

IV. Odborno-metodická činnosť CPPPaP I.r. 

Počet 

aktivít stretnutí účastník
ov 

a 1 2 3 4 

Individuálne 
činnosti 

v 

to

m 

správy z diagnostického vyšetrenia 
040

1 
252 293 252 

konzultácie s rodičom, zákonným 
zástupcom, dieťa/žiak 

040

2 
3339 3422 3339 

Skupinové 
činnosti 

v 

to

m 

konzultácie/poradenstvo/odborné činnosti 040

3 
81 106 305 

prednášky, besedy, kurzy, semináre,  
pobytové akcie 

040

4 
2 2 59 

sociometria, krízová intervencia, 
screening, depistáž 

040

5 
0 0 0 

Činnosti pre 

pedagógov, 
výchov-ných 

poradcov, 

koordinátorov, 
odborní 

zamestnanci, 

VPaP 

v 

to

m 

tvorba metodických materiálov 
040

6 
99 100 99 

odborné konzultácie, osvetová 
činnosť 

          
040

7 
40 45 115 

prednášky, besedy, kurzy, 
semináre 

              
040

8 
2 3 15 

Ostatné odborné a 
metodické 

činnosti 

v 

to

m 

osvetová, informačná a odborná činnosť 
040

9 
0 0 0 

screening, depistáž 
041

0 
0 0 0 

písomné a hodnotiace správy 
041

1 
13 17 13 

odborné konzultácie pre iných odborníkov 
041

2 
27 27 27 

tvorba metodických materiálov 
041

3 
9 9 10 

supervízna činnosť, metodické vedenie a 
usmernovanie 

041

4 
335 336 20 

odborné konzília, konzultácia s OZ 
CPPPaP 

041

5 
113 116 121 

účasť na odborných podujatiach, 
vzdelávanie 

041

6 
104 117 0 

Kontrolný súčet (0401 až 0416) 042

6 
4416 4593 4375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Preventívne činnosti, aktivity        

V. Preventívne činnosti/ 

I.r. 

Počet 

aktivity činností stretnutí účastníkov 

 

a 1 2 3 4  

Skupinové činnosti 0501 20 20 382  

v tom 

výcviková skupina 0502 0 0 0  

prednášky, besedy, kurzy, semináre 0503 4 4 75  

pobytové akcie a zážitkové aktivity 0504 16 16 307  

Služby pedagógom 0505 55 55 91  

v
 t

o
m

 metodické konzultácie, poradenstvo, správy 0506 54 54 74  

prednášky, besedy, kurzy, semináre 0507 1 1 17  

Odborné konzultácie pre iné subjekty 0508 0 0 0  

Ostatné preventívne činnosti-aktivity 0509 42 43 42  

v
 t

o
m

 

osvetové, propagačné a informačné aktivity 0510 0 0 0  

odborné konzília 0511 42 43 42  

konzultácie pre rodičov, žiakov, študentov 0512 0 0 0  

Kontrolný súčet (0501 až 0512) 0516 234 236 1030  

 

7. Preventívne programy 

 

VIII. Preventívne programy I.r. 

  Typ preventívneho programu 

    pre roves- pre pre 

Spolu 
v 

MŠ 

žiakov 
ZŠ 

nícky rizikové žiakov 

    (školský)   skupiny SŠ 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Počet preventívnych programov 0801 22 0 21 0 0 1 

  miestna (školy) 0802 13 0 12 0 0 1 

v tom regionálna 0803 9 0 9 0 0 0 

pôsobnosť nadregionálna 0804 0 0 0 0 0 0 

(z r 0801) celoslovenská 0805 0 0 0 0 0 0 

  medzinárodná, cezhraničná 0806 0 0 0 0 0 0 

  predškolský vek/predškoláci 0807 0 0 0 0 0 0 

v tom žiaci ZŠ 0808 21 0 21 0 0 0 

cieľová žiaci SOŠ, gymnázií, konzervatórií 0809 1 0 0 0 0 1 

skupina žiaci ZŠ a SŠ 0810 0 0 0 0 0 0 

(z r 0801) žiaci ŠVVP, špecialne ZŠ/SŠ 0811 0 0 0 0 0 0 

  

zmiešané skup. (žiaci, učitelia, rodičia, 
zák, zást.) 0812 0 0 0 0 0 0 



 

 

  učitelia, koordinátori 0813 0 0 0 0 0 0 

v tom krátkodobé 0814 22 0 21 0 0 1 

trvanie strednodobé 0815 0 0 0 0 0 0 

(z r 0801) dlhodobé 0816 0 0 0 0 0 0 

v tom univerzálny program nešpecifický 0817 1 0 1 0 0 0 

špecifikácia univerzálny program špecifický 0818 21 0 20 0 0 1 

programu selektívny program 0819 0 0 0 0 0 0 

(z r 0801) indikovaný program 0820 0 0 0 0 0 0 

Kontrolný súčet (0801 až 0820) 0826 110 0 105 0 0 5 

 

 

D. ÚDAJE  O  ODBORNEJ  ČINNOSTI  A AKTIVITÁCH  ODBORNÝCH 

ZAMESTNANCOV  CPPPaP  ZLATÉ  MORAVCE V ŠKOLSKOM ROKU 
2021/2022 

 

     Základný rámec činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je 

legislatívne zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. 

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

Odborná činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie komplexnej psychologickej, 

špeciálnopedagogickej, liečebno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej starostlivosti deťom 

a žiakom v oblasti optimalizácie ich osobnostného vývinu, rozvoja a efektívneho využitia 

vlastných schopností a zručností pri zvládaní aktuálnych úloh, sebarealizácii a pri životnom 

plánovaní. 

Poskytujeme výchovnú  a psychologickú  prevenciu, odbornú pomoc a starostlivosť deťom zo 

sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia, deťom s narušeným psychosociálnym 

vývinom a ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, prevenciu problémového vývinu, 

prevenciu delikventného vývinu a kriminality. 

Zameranosť činnosti nášho školského poradenského zariadenia, ako aj požiadavky praxe na 

riešenie problémov klientely poukazujú na opodstatnenosť existencie CPPPaP v regióne Zlaté 

Moravce. 

 

Základný obsah odborných aktivít a činností  CPPPaP Zlaté Moravce v školskom roku 

2021/2022 tvorili okrem iného aj: 

 

• psychologická, špeciálnopedagogická diagnostika, terapia a reedukácia 



 

 

• psychologická diagnostika žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

• pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov 

• poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ a SŠ 

• diagnostika sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch 

• podpora osobnostného rozvoja, sebapoznávania 

• starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• starostlivosť o žiakov s intelektovým nadaním 

• spolupráca pri integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ 

• riešenie problémov v oblasti porúch správania /záškoláctvo, šikanovanie, látkové 

a nelátkové závislosti /  

• prevencia a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania 

• pomoc pri zvládaní adaptačných problémov 

• programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov 

• sociálno-psychologické tréningy 

• krízové intervencie 

• poradenstvo a optimalizácia procesov personalizácie a socializácie 

• depistáže zamerané na zistenie školskej spôsobilosti pred zaškolením detí do prvého 

ročníka základných škôl 

• rozvíjajúce a stimulačné programy 

• spolupráca s ostatnými organizáciami, zariadeniami a inštitúciami (nielen v rezorte 

školstva), ktoré sa podieľajú na zdravom harmonickom rozvoji osobnosti od detstva 

do dospelosti 

 

Odborní zamestnanci CPPPaP Zlaté Moravce  poskytovali v šk. roku 2021/2022  služby: 
 

     V školskom roku 2021/2022 sa otváranie a uzatváranie inštitúcie CPPPaP Zlaté Moravce 

riadilo rozhodnutiami ministra školstva, Covid automatom a tiež usmerneniami RÚVZ. 

Starostlivosť o klientov bola zachovaná počas celého tohto namáhavého obdobia jednak 

telefonickou a mailovou komunikáciou, jednak službami v CPPPaP pri zachovaní prísnych 

epidemiologických opatrení. Odbornú prácu s klientmi sme len v nevyhnutných prípadoch 

a na vlastnú žiadosť klienta presunuli do dištančnej formy. Každý OZ má zabezpečený svoj 

PC, notebook a nainštalovanú aplikáciu ZOOM, Microsoft Teams, messenger, podľa toho,     



 

 

s akými aplikáciami pracovali školy, deti a zákonní zástupcovia detí. Snažili sme sa 

prispôsobiť rodičom, ktorí si mohli vybrať aplikáciu v ktorej chcú s nami komunikovať.  

 

Všetky služby sme našim klientom poskytovali: 

V oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a taktiež poradenstvo v osobnostnom, 

vzdelávacom a kariérovom vývine. Psychologická intervencia smerovala do oblasti 

osobnostných a vzdelávacích problémov, socializačných problémov a začleňovania do 

sociálnych vzťahov a štruktúr ako aj rozvíjania komunikačných zručností detí a žiakov. 

Riešili problémy žiakov so správaním, konflikty, rodinné problémy, narušené vzťahy v rodine 

a následne z toho plynúce problémy v škole ako aj narušené vzťahy v triednych kolektívoch. 

Ťažisko poradenských aktivít tvorila oblasť optimalizácie osobnostného a sociálneho vývinu 

v úzkej previazanosti na osobnostné a emocionálne zvládanie, vzdelávacie problémy žiakov, 

motivácia k učeniu, sebaregulácia, prekonávanie záťaže, stresu, rozhodovací proces a výber 

ďalšieho štúdia. 

 

Poradenské a terapeutické aktivity smerovali do včasného korigovania ťažkostí, s ktorými 

sa klienti obracali na odborných zamestnancov. Okruhovým záberom riešených problémov 

v terapeutickej starostlivosti boli klienti z disharmonického rodinného prostredia, 

s depresívnymi stavmi, s adaptačnými, komunikačnými poruchami, poruchami učenia, 

poruchami príjmu potravy a  problémami v správaní. 

V materských, základných a stredných školách boli aktivity zamerané na aktuálne problémy 

vyskytujúce sa vo výchovno – vyučovacom procese. Individuálne vyšetrenia sa realizovali na 

podnet školy ako aj zákonných zástupcov. Základné a stredné školy pozitívne prijali 

ponúkané skupinové aktivity – práca s triedou, preventívne aktivity, účasť na združeniach 

rodičov. 
 

Špeciálno-pedagogická a liečebno-pedagogická starostlivosť bola poskytovaná deťom 

a žiakom so špecifickými poruchami učenia a správania od diagnostiky problémov cez 

korekcie, nápravu až po rediagnostiku. 

V rámci uvedených činností išlo predovšetkým o posúdenie úrovne a druhu špecifických 

porúch, zaradenie či nezaradenie do individuálnej integrácie, tvorba individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov na všetkých typoch škôl. 
 



 

 

Primárna prevencia realizovaná formou skupinových zážitkových aktivít pomáhala zvládať 

konflikty a problémy v triednom kolektíve prácou so skupinou výcvikovými formami 

a aktivizovaním sa na spolupráci s rodičmi. 

Bola súčasťou činnosti tak psychológov ako aj liečebných a sociálnych pedagógov. 

 

V rámci primárnej prevencie sme sa zamerali najmä na: 

 

Prevenciu sociálnej patológie, kde formy práce boli zamerané na prácu s narušenou 

skupinou, resp. s problémovou triedou, na adaptačné problémy, neprimeranú interpersonálnu 

komunikáciu. Prevencia bola realizovaná cez skupinové aktivity s dôrazom na prevenciu 

násilia, šikanovania, intolerantného správania. 

 

Prevenciu drogových závislostí – realizovanú skupinovou interaktívnou formou pre žiakov 

a študentov v základných a stredných školách. 

 

Súčasťou práce boli aj konzultácie s triednym učiteľom. Triedny učiteľ dostal po ukončení 

práce s triedou odporúčanie, ako s problémami ďalej pracovať. Problémy sa týkali najmä 

nedisciplinovanosti, neusmernenej dynamiky detí, problematických vzťahov medzi deťmi 

navzájom, agresívnym správaním jedného dieťaťa voči ostatným, alebo skupiny detí voči 

jednotlivcom. V našej práci sme využívali najmä programy zamerané na zlepšenie vzťahov a 

spolupráce, ale aj programy na uvoľnenie a spätnú väzbu.  

 

Projekty, preventívne aktivity a programy pre ZŠ a SŠ v šk. roku 2021/2022: 

 

Názov       Čas. realizácia Cieľová skupina 

 

1. „Zdravý sebaobraz“    2x2 hod.  II. st. 

      (body image, predchádzanie poruchám 

        príjmu potravy - mentálna anorexia, 
        bulímia...) 
 

2. „Chcem byť v pohode I.“    2x2 hod.  II. st. 

      (zvládanie stresu 

      a záťažových situácií) 
 

 

3. „Aby nám bolo spolu dobre“   5x2 hod.  I. a II. st.         

    (adaptačné problémy v triednom kolektíve,    

    rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí,      



 

 

    podpora pozitívnych vzťahov medzi 

    rovesníkmi) 
 

4. „Správame sa bezpečne“    2x2 hod.  I. st.  

     (poukázanie na potenciálne nebezpečné 

      situácie, s ktorými sa deti môžu stretnúť 

      v bežnom živote a tiež na internete) 
 

5. „Deti v sieti“  
     (prevencia kyberšikanovania)   3 hod.   I. a II. st.  

 

6. „Tolerujme sa navzájom“    3 hod.   I. a II. st.  

    (prevencia šikanovania)        

 

7. „Vieš povedať NIE droge?“   3 hod.   I. a II. st.  

    (prevencia drogových závislosti)       

 

8. „Ako sa správne učiť“    2x2 hod.  4., 5., 6. roč.  
     (podmienky efektívneho učenia, 
      faktory podporujúce učenie, 
      ako si osvojiť kvalitné študijné návyky) 
 

 

9. Rodina a partnerské vzťahy   4  hod.   8. a 9. roč.  
    (výchova k manželstvu a rodičovstvu)      

 

10. Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS  2 hod.   9. roč.   
    (v súlade s Národným programom prevencie 

    HIV/AIDS chceme žiakov oboznámiť  
    s rizikami súvisiacimi s uvedeným ochorením) 
 

11. Profesijná orientácia    na základe dohody 8. roč.  

 

 

 

Pre pedagógov: 
 

 

- možnosť individuálnych konzultácií - aktuálne problémy v školskom prostredí  
      - pri žiakoch so ŠVVP (poruchy správania,  
                                                                         učenia, šikanovanie, záškoláctva a pod.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aktivity a programy CPPPaP v šk. r. 2021/2022 – ponuka pre SŠ 

 

 

Názov       Čas. realizácia Cieľová skupina 

 

1. „Raz budem rodičom“    3x2 hod.  od 3. roč. vyššie    

     (poskytnutie informácií o optimálnom 

      výchovnom pôsobení budúcich rodičov, 
      prevencia rizikového správania ďalšej 
      generácie detí  a napomáhanie ochrany 

      ich fyzického, duševného a emočného  
      zdravia) 

 

2. „Chcem byť v pohode II.“    3x2 hod.    

    (zvládanie stresu, záťaže, úzkosti, 
     prevencia sebapoškodzovania 

     a suicidálneho správania) 

 

3. „Vieš povedať NIE droge?“   3 hod.    

    (prevencia drogových závislosti)       

 

4. Prevencia obchodovania s ľuďmi   3 hod.    štud. končiaci  
 

5. „Tolerujme sa navzájom“    3 hod.    

    (prevencia šikanovania)        

 

6. Rodina a partnerské vzťahy   3 hod.     1. roč.  
    (výchova k manželstvu a rodičovstvu)      

 

7. „Rozumieme kyberšikane?“    3 hod.    

     (predchádzanie problémov súvisiacich 

      s kyberšikanovaním) 
 

8. Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS  2 hod. 

    (v súlade s Národným programom prevencie 

    HIV/AIDS chceme žiakov oboznámiť  
    s rizikami súvisiacimi s uvedeným ochorením) 
 

9. Profesijná orientácia       

    Pozn.: individuálne po vyučovaní 
               v CPPPaP resp. podľa dohody 

 

 

 

 

 



 

 

Pre pedagógov: 

 

 

- možnosť individuálnych konzultácií - aktuálne problémy v školskom prostredí  
      - pri žiakoch so ŠVVP (poruchy správania,               
                                                                         učenia, 

        šikanovanie, záškoláctva a pod.) 

 

Z dôvodu časovej nedostatočnosti a predovšetkým z nedostatku personálneho obsadenia a 

aj vysokého záujmu našich škôl budeme s realizáciou uvedených preventívnych aktivít 

pokračovať v priebehu celého roka. 

     Pri získavaní spätných väzieb od účastníkov môžeme hodnotiť preventívne aktivity veľmi 

pozitívne. Informácie, ktoré získali považovali za prínosné a prospievajúce k  podpore 

správneho prístupu k životu.  

   Konkrétne aktivity a pomoc odborných zamestnancov boli zamerané na včasné podchytenie 

problému klienta, poradenské, reedukačné a terapeutické korigovanie rizikových prejavov a 

vlastností. 

     Realizovali sme aj Metodicko odborné stretnutia pre koordinátorov sociálno-patologických 

javov v on-line priestore, ktorého sa zúčastnilo 23 pedagógov ZŠ a SŠ. 

 

V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii projektu v spolupráci s UNI CREDIT 

BANK Slovakia s názvom „Tolerujem SEBA aj TEBA“: Išlo o rovesnícky program 

zameraný na prevenciu radikalizácie, antisemitizmu, xenofóbie, extrémizmu a ostatných 

foriem intolerancie v spoločnosti  

 

Cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v labyrinte informácií, názorov, 

postov, ktoré im prináša dnešná doba. Naučiť sa  diskutovať o sporných otázkach napr. o 

násilnom extrémizme, radikalizácii, rodovom násilí atď. so svojimi pedagógmi, rovesníkmi. 

Cieľom bolo aj podporovanie zručností pre vytváranie pozitívnej triednej klímy, ktorá 

prispeje k rozvíjaniu otvorenej diskusie, kritickému mysleniu, akceptácii názorov žiakov a 

študentov. Chceli sme prispieť k rozvoju osobnostných kvalít mladého človeka  v procese 

zodpovedného rozhodovania sa.  

Projektom sme chceli podporovať rozvíjanie sociálnych zručností adolescentov pri  riešení 

sporných otázok, ktoré súvisia s extrémizmom, antisemitizmom, xenofóbiou a inými formami 

intolerancie v školskom prostredí. 



 

 

V rámci skupinových stretnutí klienti získali sociálne zručnosti potrebné pri konštruktívnom 

vedení rozhovoru o  konfliktných témach a pomoc pri vytváraní, formovaní zmien postojov 

mladých ľudí k uvedenej problematike. 

 

Projekt sa realizoval v priestoroch CPPPaP, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce. 

Účastníkmi projektu boli vybraní žiaci základných a stredných škôl v okrese Zlaté Moravce. 

Suma, ktorou nás UnicreditBank podporila je 4000 €. 

 

      V školskom roku 2021/2022 k prioritným činnostiam a aktivitám patrila v našom 

zariadení oblasť priamej pomoci, korekcie, reedukácie, stimulačných programov, 

primárnej prevencie. Okrem toho psychologickú, psychodiagnostickú a psychoterapeutickú 

starostlivosť poskytli 3 psychológovia a ostatní odborní zamestnanci 1544 klientom v rámci 

individuálnych a skupinových stretnutí. 

V individuálnych, skupinových, terapeutických a konzultačných stretnutiach riešili problémy 

osobnostného, emocionálneho i vzdelávacieho vývinu jednotlivcov. 

Školám boli poskytnuté psychologické diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie v počte 

72 žiakov.  (Viac nebolo možné zrealizovať z dôvodu pandémie COVID-19) 

Testy  školskej zrelosti absolvovalo v tomto školskom roku 370 detí, ktoré boli 

v starostlivosti odborných zamestnancov CPPPaP v školskom roku 2021/2022. 

Špeciálny pedagóg pracoval s 96 klientami na 387 stretnutiach. Činnosť a aktivity boli 

zamerané na diagnostiku a korekciu špecifických vývinových porúch učenia, logopedickú 

starostlivosť u detí pred nástupom do ZŠ ako aj metodickú a odbornú pomoc pri 

vypracovávaní IVVP pre začlenených žiakov. 

2 liečební pedagógovia (50 % úväzok) sa vo svojej činnosti zameriavali na korigovanie 

problémov v správaní a učení, zároveň sa podieľali na práci so žiakmi v skupinových 

preventívnych aktivitách. Pracovali s 83 klientami v 356 stretnutiach. 

 

Prevenciu sociálnej patológie, ktorá je náplňou práce sociálneho pedagóga 

absolvovali  žiaci základných a stredných škôl v okrese Zlaté Moravce. 

Sociálny pedagóg zorganizoval metodické stretnutia pre pedagogických zamestnancov 

škôl: „Metodické stretnutie koordinátorov sociálno-patologických javov v ZŠ a SŠ v okrese 

Zlaté Moravce“ s počtom 23 pedagogických zamestnancov. 

 



 

 

„Výchovné poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov ZŠ je náplňou práce 

metodika pre VP, ktorý zároveň koordinuje činnosť výchovných poradcov v ZŠ a SŠ 

v spolupráci so ŠVS Piešťany. 

  

       V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili  tri  pracovné  stretnutia výchovných 

poradcov okresu Zlaté Moravce. Dve on-line prostredníctvom aplikácie Zoom a jedna 

prezenčná v priestoroch CPPPaP Zlaté Moravce a to až po zlepšení pandemickej situácie v 

okrese.  

   Prvé pracovné stretnutie sa konalo v decembri a ťažiskom bola prezentácia SOŠ obchodu 

a služieb Zlaté Moravce, predstavenie mobilnej aplikácie a informácie o on-line DOD. 

    Druhé pracovné stretnutie bolo 1.2.2022 a výchovní poradcovia sa venovali novému 

usmerneniu k prijímaciemu konaniu na SŠ, dôležitým termínom a informáciám. 

     Tretie a posledné stretnutie sa uskutočnilo v júni. Výchovní poradcovia zhodnotili 

podávanie prihlášok a proces prijímacieho konania v školskom roku 2021/22. Riešili 

prihlášky do druhého kola a voľné miesta v SŠ.  

     Od  1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá 

upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.  

Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej 

škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí 

podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva 

odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 

(ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania 

rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.  

  Úlohou výchovného  poradcu bolo  do 1. februára 2022 informovať uchádzačov a 

zákonných zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:  

    a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí 

podľa záujmu  

- najviac dva netalentové odbory,  

- najviac dva talentové odbory.  



 

 

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále 

bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na 

ktorú bol prijatý.  

   Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzoval riaditeľ základnej školy.  Prihlášku bolo možné 

podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Väčšina výchovných poradcov a rodičov 

uprednostnila elektronickú podobu prostredníctvom EduPage. Prihlášku museli podpísať 

obaja zákonní zástupcovia, pokiaľ sa nedohodli inak. Novinkou bolo, že aj elektronickú 

prihlášku museli podpísať rodičia (vytlačiť dokument, podpísať, odfotiť a nahrať). Aj tento 

rok bolo potrebné potvrdenie od lekára iba pri niektorých odboroch. Žiaci so ŠVVP museli  

doložiť správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršiu ako dva roky.  

    Termíny prijímacích skúšok sa zmenili. Všetky talentové aj netalentové sa konali 1. 

a 2.májoví týždeň. Novinkou bolo odporúčanie že ak žiak získal v testovaní 9 100% až 80% 

mohol byť do SOŠ prijatý bez prijímacích skúšok. 

    Výchovní poradcovia hodnotili elektronické  podávanie prihlášok  kladne. Nevýhoda je nie 

úplná spätná väzba od stredných škôl. Ďalšou nevýhodou je program Proforient.  Výchovní 

poradcovia musia aj do tohto programu zadávať žiakov aj kam sa hlásia na školy a posielať do 

ŠVS.   

     Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie väčšina SŠ realizovala deň otvorených dverí  

on-line formou. Veľmi pekný deň otvorených dverí mal SOŠ OsS Zlaté Moravce. Iba SOŠ 

technická v Zlatých Moravciach realizovala DOD prezenčne. 

    Aj  v tomto školskom roku výchovní poradcovia realizovali zber záujmu žiakov 4. ročníka 

o osemročné gymnáziá. GJK Zlaté Moravce osemročné gymnázium neotvára preto je zo 

strany rodičov a žiakov malý záujem. Väčšina škôl posielala vyhlásenie o nezáujme.   

      Zber záujmu žiakov 8. ročníka sa musel realizovať a zasielať do ŠVS do 8.7.2022 

prostredníctvom programu PROFORIENT.  

     Metodička výchovného poradenstva úzko spolupracuje s  Úradom práce soc. vecí a rodiny 

v Zlatých Moravciach, ŠVS Piešťany a vedením SŠ a ZŠ v okrese Zlaté Moravce.   

 

 



 

 

ROZMIESTNENIE  ŽIAKOV          

  Prijímanie žiakov na stredné školy bolo neprehľadné v dôsledku zrušenia zápisného lístka. 

Rodičia posielali iba potvrdenie o nastúpení či nenastúpení žiaka do SŠ.  

Druhé kolo prijímacích pohovorov robilo viacero škôl. V Zlatých Moravciach všetky SOŠ. 

Podľa usmernenia, ktoré prišlo až neskoro 20.6. 2022, že dieťa si nemôže podať prihlášku do 

druhého kola po tom, čo záväzne potvrdil nástup na strednú školu. Na poslednej pracovnej 

porade sme sa dohodli na tom, že žiak si nemôže podať prihlášku do druhého kola ak bol 

prijatý na SŠ v 1.kole. 

 Názov 

školy 

gymnáziá OA ZM Iné SŠ SOU OU PŠ Do 

prac.pomeru 

Počet 

žiakov 

  78   15   138   39   7     5 4 

Počet v 

percentách 

27,27% 5,24% 48,25%  13,6% 2,44% 1,74% 1,46% 

 

     Do bilingválnych tried gymnázií  prijali 5 žiakov z ôsmeho ročníka  a do bilingválnej 

triedy OA 13 žiakov z 8.ročníka. Osemročné gymnázium  Zlaté Moravce nerealizovalo 

prijímacie pohovory a triedu v školskom roku 2022/2023 neotvorí. Traja  žiaci z 5.ročníka 

budú pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu mimo okresu. 

   V školskom roku 2022/2023 bude podliehať rozmiestneniu 255 žiakov. 

 

     Odborno-metodická činnosť CPPPaP Zlaté Moravce bola zameraná na aktuálne 

požiadavky škôl a školských zariadení ako aj individuálne požiadavky klientov. Na webovej 

stránke CPPPaP sú zverejnené metodické materiály pre pedagógov, žiakov i rodičov. 

V školskom roku 2021/2022  riaditeľ CPPPaP Zlaté Moravce naďalej samostatne bez zásahov 

z externého prostredia rozširuje a skvalitňuje  webové sídlo, s doménou a názvom stránky 

www.cpppapzm.sk. Na webovom sídle sú dostupné všetky aktuálne informácie pre 

pedagógov, rodičov a samotných klientov. K dispozícii už je aj možnosť spätnej väzby, kde 

nám môžu potencionálni klienti zanechať len jednoduchý kontakt s osobnými údajmi a my sa 

im veľmi radi ozveme. Túto možnosť kontaktu s naším zariadením využíva stále viac klientov 

http://www.cpppapzm.sk/


 

 

a z roka na rok má táto forma komunikácie s klientom stúpajúcu tendenciu, hlavne v období 

pandémie COVID-19. 

Naďalej chceme, aby naše webové sídlo bolo zdrojom všetkých možných a dostupných 

informácií, kde si nielen potencionálni klienti nájdu odborné texty a konkrétne návody, ktoré 

im budú slúžiť ako pomôcka pri zvládaní detí napr. s poruchami správania, špecifickými 

vývinovými poruchami učenia či problémami spojenými s dospievaním alebo obdobím 

vzdoru.    

Témy seminárov a stretnutí pre pedagógov – výchovných poradcov a koordinátorov ZŠ a SŠ 

vychádzali z požiadaviek školskej praxe a boli zamerané na aktuálne problémy šikanovania, 

problémy v správaní a učení, tvorby IVVP a pod. 

Prednášky pre rodičov cez rodičovské združenia v materských a základných školách boli 

zamerané na prípravu detí na vstup do základnej školy, rady ako motivovať žiakov k učeniu, 

ako zvládať prechod z I. na II. stupeň ZŠ, záškoláctvo, chyby v komunikácii s „tínedžermi“ 

a pod. 

 

Počas pandémie COVID-19 všetci odborní zamestnanci CPPPaP Zlaté Moravce naďalej 

využívali e-mailovú schránku, pomocou ktorej mohli zamestnanci lepšie a bezpečne 

komunikovať a pracovať s klientami.  Okrem e-mailovej komunikácie odborní zamestnanci 

pracovali s jednotlivými klientami aj telefonicky a prostredníctvom komunikačných aplikácií  

a komunikačných peer-to-peer programov ako Messenger, WhatsApp, Viber alebo Skype. 

 

E. VZDELÁVANIE  ODBORNÝCH  ZAMESTNANCOV 

 

Cieľom vzdelávania odborných zamestnancov je sústavný proces nadobúdania 

vedomostí a spôsobilostí za účelom zdokonaľovania, rozširovania, udržiavania a dopĺňania 

profesijných kompetencií. 

 

Pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov CPPPaP Zlaté 

Moravce sme vychádzali z ponúk vzdelávacích aktivít, ktoré boli zverejňované na webových 

stránkach metodicko-pedagogických centier SR, Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave 

a ďalších odborných pracovísk. 

           V školskom roku 2021/2022 absolvovali odborní zamestnanci vzdelávanie v rámci 

prehlbovania svojich odborných kompetencií, zručností a vedomostí, absolvovali aj 

akreditované programy v rámci profesijného rozvoja. 



 

 

PhDr. Radovan Štukovský: 

- Pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra, 

05.10.2021, Nitra 

- Pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP k transformácii poradenského systému, 05.11.2021,  

on-line organizované VÚDPaP-om a MŠVVaŠ SR 

- Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ v okrese Zlaté Moravce, 30.11.2021, on-line  

- Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ v okrese Zlaté Moravce, 01.02.2022, on-line  

- Pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej 

správy v Nitre, 04.02.2022, Nitra 

- Pracovné stretnutie k transformácii poradenského systému,  Regionálne stretnutia 

k podporným úrovniam 1. – 5. stupňa, 23.02.2022 on-line organizované VÚDPaP-om  

- Pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej 

správy v Nitre, 04.03.2022, Nitra 

- Pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej 

správy v Nitre, 06.06.2022, Nitra 

- Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti 

Regionálneho úradu školskej správy v Nitre, 31.08.2022, Nitra 

 

Mgr. Janka Dudášová: 

- VÚDPaP NP Štandardy – Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce  „Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého 

stupňa pre odborných pracovníkov podľa princípov KBT“ – Dlhodobé špecializačné 

vzdelávanie v terapeutických metódach podľa princípov KBT. 

 

 

PhDr. Miroslava Veľká: 

- VÚDPaP NP Štandardy – Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce „Praktické techniky v práci s klientom“  

 

Mgr. Patrícia Babiaková: 

- Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi, VÚDPaP, on-line,  

 

 

 



 

 

Mgr. Jarmila Horváthová: 

-  Multidisciplinárne pracovné stretnutie k problematike radikalizácie a extrémizmu u detí 

a mladých ľudí, on-line, 08.12.2021 

-  Multidisciplinárne pracovné stretnutie k problematike radikalizácie a extrémizmu u detí 

a mladých ľudí, on-line, 01.02.2022 

- Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi, VÚDPaP, on-line,  

 

Mgr. Iveta Borošová: 

- Kurz KuHAD, TREA edu s. r. o. Bratislava on-line, 15.10.2021 

- Kurz KuPREV, TREA edu s. r. o. Bratislava on-line, 12.11.2021 

- Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi, VÚDPaP, on-line, 

 

F.  FINANČNÉ  A  HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE  CPPPaP 

CPPPaP v Zlatých Moravciach je školským poradenským zariadením s právnou 

subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou – prostriedky na činnosť sú poskytované zo 

štátneho rozpočtu, rozdeľované podľa druhu, zdroja, programu, funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie, riadené okresným úradom v Nitre, odbor školstva. 

 

V roku 2021 bol normatívne zo štátneho rozpočtu pre CPPPaP Zlaté Moravce pridelený 

rozpočet určený na prevádzku v celkovej výške 208 215,- € účelovo rozdelený na: 

rozpočet  610 – mzdy   134 862,00 € 

   620 – odvody do poisťovní   46 803,00 € 

   630 – tovary a služby    26 450,00 € 

                            640 – bežné transfery                   100,00 €  

 

čerpanie  610 – mzdy   134 862,00 € 

   620 – odvody do poisťovní   46 802,74 € 

   630 – tovary a služby    26 450,00 € 

                            640 – bežné transfery                  99,82 € (náhrada počas PN) 

 

 

Prostriedky vrátené do ŠR  0,26 € (poistné z dôvodu zaokrúhľovania) a 0,18 € (transfery 

z dôvodu zaokrúhľovania). 

 



 

 

V rámci „Dobročinného programu s UniCredit Bank“ nám na základe darovacej zmluvy 

poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Bratislava dar vo výške 4.000,00 

€, ktoré boli vyčerpané v sume 4.000,00 €. 

Finančné prostriedky boli použité na údržbu terapeutickej miestnosti, zakúpenie odbornej 

literatúry, učebných a kompenzačných pomôcok potrebných k odbornej činnosti, interiérové 

vybavenie terapeutickej miestnosti, školenie. 

 

G. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNYCH  PODMIENKACH  CPPPaP 

 

Od 21. januára 2011 má CPPPaP vo vlastníctve zrekonštruovanú budovu na ul.                

A. Kmeťa 6 v Zlatých Moravciach. Podmienky na činnosť a prácu s klientami sú optimálne – 

každý odborný zamestnanec má samostatnú pracovňu, zariadenie disponuje aj terapeutickou 

miestnosťou, resp. miestnosťou na skupinové aktivity a činnosti v suterénnych priestoroch 

budovy. 

Neustále je potrebné inovovať materiálne vybavenie diagnostickými testami a metodikami, 

digitálnymi psychologickými testami. 

I keď je budova zrekonštruovaná, objavujú sa prvé problémy materiálneho charakteru- 

vlhnúce priestory archívu v suteréne – tento problém bude potrebné riešiť v najbližšom 

období. K pozitívam patrí aj dotváranie webovej stránky CPPPaP Zlaté Moravce  

www.cpppapzm.sk naďalej vo vlastnej réžii. 

Keďže sa chystá od budúceho školského roka Transformácia poradenských zariadení a my sa 

od januára 2023 budeme zlučovať so zanikajúcim CŠPP (centrom špeciálnopedagogického 

poradenstva Zlaté Moravce), tak nás čaká veľká výzva, aby sa nám podarilo pripraviť 

a nachystať priestory v suteréne. Tieto priestory sú momentálne využívane ako skladové 

priestory. 

 

H.  SILNÉ  A  SLABÉ  STRÁNKY  PORADENSKÉHO  ZARIADENIA 

 

          Pri tvorbe koncepcie rozvoja sme vychádzali z analýzy SWOT, ktorá je koncipovaná 

ako   nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, 

príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danej situácii, v ktorej sa zariadenie nachádza. 

Zahrňuje monitorovanie interného aj externého prostredia  zariadenia so snahou uskutočniť 

určitý cieľ.  

http://www.cpppapzm.sk/


 

 

Vypracované boli nasledovné podskupiny v čiastkových SWOT cieľoch sústredených na 

oblasť:  

1. Ľudských zdrojov 

2. Výkonu práce 

3. Materiálno -  technického zabezpečenia 

 

SWOT analýza v oblasti ľudských zdrojov 

 

Silné stránky: 

- Vysoké pracovné nasadenie odborných zamestnancov centra. 

- Motivácia zamestnancov pracovať na zvyšovaní svojich odborných vedomostí,     

           zručností a kompetencií.  

-          Schopnosť zamestnancov flexibilne reagovať v záťažových situáciách.  

- Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, ústretovosť, ochota vykonávať pracovné  

           činnosti aj nad rámec svojich povinností. 

- Záujem zamestnancov o ďalšie odborné vzdelávanie. 

 

Slabé stránky: 
- Nízky počet odborných zamestnancov vzhľadom ku klientele potrebných na pokrytie  

            požadovaných aktivít.  

- Absencia psychológa s ukončeným dlhodobým psychoterapeutickým výcvikom. 

 

Príležitosti: 

- Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov. 

- Zefektívniť spoluprácu  odborníkov a vytvoriť tak funkčný odborný tím centra. 

- Vytvorenie informačno-propagačného materiálu centra, rozšírenie publikačnej činnosti  

            odborných zamestnancov. 

- Aktívne zúčastňovanie sa vedeckých konferencií so zameraním na problematiku  

            dotýkajúcu sa profilácie zamestnancov. 

 

Ohrozenia: 

- Nízke finančné odmeňovanie. 

- Nedostatočné financie pre realizáciu publikačnej a propagačnej činnosti. 

 



 

 

SWOT analýza v oblasti výkonu  práce 

 

Silné stránky: 

- Vykonávanie reedukácií priamo  na jednotlivých  školách s vysokým počtom takýchto  

            žiakov, ktorí o to požiadali. 

- Systematické vykonávanie preventívnych aktivít, prednášok, besied a výcvikových  

            skupín.  

- Orientácia na včasné podchytenie detí s rizikovým vývinom formou depistáže.  

- Účasť zamestnancov na krátkodobých projektoch. 

- Rozsiahla a kvalitná prednášková činnosť pre rodičov.  

- Priebežná spolupráca s koordinátormi prevencie a výchovnými poradcami. 

 

Slabé stránky: 

- Vzhľadom na nízky počet odborných zamestnancov nie je možné promptne uspokojiť  

            všetky požiadavky zo strany rodičov, škôl a školských zariadení. Týka sa to najmä  

            dlhodobých preventívnych aktivít ako aj individuálnych klientov vyžadujúcich  

            dlhodobú starostlivosť.  

 

Príležitosti: 

- Systémovo dotvárať  priestor pre kariérny rast odborných zamestnancov. 

- Skvalitniť spoluprácu s centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a  ostatnými  

            odbornými psychologickými, psychiatrickými, či zdravotníckymi pracoviskami  v  

            regióne. 

- Zefektívniť spoluprácu s pedagógmi MŠ a  prvého stupňa ZŠ v oblasti preventívnych  

           aktivít zameraných na elimináciu agresivity, násilia  a porúch správania u detí a žiakov  

           v mladšom školskom veku. 

- Umožniť CPPPaP zvýšenú participáciu na rozvíjaní kľúčových kompetencií  

            pedagogických zamestnancov - pedagógov pri práci so žiakmi v rámci ich kariérneho  

            rastu na ZŠ a SŠ. 

- Dlhodobo realizovať strednodobé kontinuálne preventívne programy pre žiakov  

            priamo v stredných školách  so zameraním na adaptačný proces a na spôsoby,  ako  

            najefektívnejšie študovať a  na efektívnu prevenciu nezamestnanosti.  

 

 



 

 

Ohrozenia: 

- Nedostatok motivácie. 

- Preťaženosť odborných zamestnancov. 

- Syndróm vyhorenia. 

 

 

SWOT analýza v oblasti materiálno – technického zabezpečenia: 

 

Silné stránky: 

- Veľký priestor pre vykonávanie individuálnej a skupinovej práce. 

- Prístup na internet pre všetkých zamestnancov formou  káblového pripojenia. 

- Dobrá vybavenosť výpočtovou a kancelárskou technikou. 

- Webová stránka spravovaná zamestnancom poradne – žiadne finančné náklady. 

 

Slabé stránky: 

- Nedostatok financií na dovybavovanie jednotlivých kancelárií a metodického  

            materiálu chráneného autorskými právami.  

- Nedostatok financií na nákup didaktických pomôcok určených na prácu s deťmi so  

            ŠVVP. 

- Kancelárie nie sú dostatočne zvukovo izolované čo je nevyhnutné pre prácu s  

            individuálnym klientom. 

- V súvislosti s Transformáciou poradenských zariadení budeme musieť prerobiť   

            suterén na kancelárske priestory, čo bude náročné nie len na financie  ale aj   

            personálne. 

 

Príležitosti: 
- Schopnosť získavať finančné prostriedky formou zapojenia sa do projektov a zo  

            sponzorských darov. 

- Transformácia poradenských zariadení môže byť obrovskou príležitosťou na to, aby   

            CPPPaP mohlo poskytovať klientom, nielen súčasným, ale aj budúcim, služby 

            svižnejšie a vo väčšom rozsahu. 

 

Ohrozenia: 

- Riziko vysokých finančných nákladov. 



 

 

- Obmedzenie finančných prostriedkov. 

- Nadmerná a ťažko zvládnuteľná administratíva na úkor odbornej práce a profilácie  

            odborných zamestnancov CPPPaP. 

 

Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§2 ods.1 písm. o)) 

 

Vonkajšie prostredie STEPE analýza: 
 

 

Sociálne faktory 

Príležitosti:  

Zvýšený nárast klientov s poruchami správania /ADHD/ 
 

Hrozby: 

Nárast agresivity na školách 

Zvýšené nároky na pracovnú vyťaženosť zamestnancov 
CPPPaP 

Technologické faktory 
Príležitosti: 
Možnosť pracovať s klientom „digitálne“, cez programy na PC 

 

Hrozby: 

Strata osobného kontaktu 

Neschopnosť vyjadrenia vlastného názoru  
 

 

Ekonomické faktory 

Príležitosti: 
Prerozdeľovanie financií 
Mimorozpočtové zdroje 

Možnosť lepšieho finančného zabezpečenia chodu CPPPaP cez 

projekty 

 

Hrozby: 

Ohodnotenie zamestnancov CPPPaP 

Nízka motivácia pre zamestnancov 

Politické faktory 
Príležitosti: 
Vládna stratégia 

Prepracovanie školského zákona 

Postavenie odborného zamestnanca 

 

Hrozby: 

Nepružná legislatíva 

Regionálna edukačná politika 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrhy a námety na zlepšenie práce a podmienok: 

 

• v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečenie dostatočného množstva finančných 

prostriedkov na vytvorenie optimálnych priestorov v suteréne budovy CPPPaP Zlaté Moravce 

(vykurovanie archívu, resp. odvlhčenie priestorov archívu) a izolácia strechy 

• v personálnom obsadení CPPPaP posilniť pracovné pozície psychológ 

• sledovanie a zavádzanie inovatívnych foriem práce s klientom do odbornej praxe 

• aktívna účasť a prezentácia odborných zamestnancov na odborných podujatiach a 

seminároch, ako aj prezentácia výsledkov práce v médiách 

• neustále inovovať vybavenosť zariadenia potrebnými pomôckami pre individuálne a 

skupinové aktivity s klientelou 

• zapájanie sa do projektov financovaných MŠVVaŠ SR, VÚDPaP 

 

 

 

I.  CIEĽ  ĎALŠIEHO  ROZVOJA  CPPPaP  ZLATÉ  MORAVCE PRE  

NASLEDUJÚCI    ŠKOLSKÝ ROK  2022/2023 

 

     Poradenský systém čakajú zmeny. Ministerstvo školstva plánuje jeho transformáciu. Chce 

byť ešte bližšie k žiakovi a jeho potrebám. Poradenský systém má fungovať v piatich 

stupňoch. Najdôležitejším z nich má byť školský podporný tím. Novinkou je, že vôbec po 

prvýkrát sa bude definovať aj v rámci návrhu zákona o pedagogických a odborných 

zamestnancoch. 

V súvislosti s transformáciou poradenských zariadení sa musíme pripraviť na jej čo najhladší 

priebeh a preto sa bude v našom CPPPaP postupne všetko prispôsobovať tomuto prechodu na 

nový typ zariadenia. 

     Dôvodom reformy je vytvorenie systému poradenstva, v ktorom je dieťa a jeho rozvoj 

vnímané celostne, v kontexte rodinného prostredia a komunity, v ktorej žije, ako aj väzieb a 

vzťahov, ktoré sú pre neho kľúčové. Vzniká čoraz väčšia potreba inkluzívneho prístupu vo 

výchove, vzdelávaní a tiež aj v poradenskom systéme.  

Našim cieľom nielen na najbližšie obdobie bude predovšetkým rodičom a klientom priniesť 

reformu poradenského systému tak, aby sa v nej jednoduchšie orientovali. Aby v systéme 

poradenstva a prevencie videli možnosť pomoci svojim deťom a mali tak včasný prístup ku 

kvalitnej podpore a poradenstvu. 



 

 

Záver: 

     Odborné pedagogické a psychologické poradenstvo sa významnou mierou podieľa na 

zefektívňovaní a humanizácii edukácie žiakov so zámerom obmedzovať výskyt ich školského 

zlyhávania, zvyšovať šance ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce a podieľať sa na 

prevencii sociálno-patologických javov.  

Súčasná úroveň ohrozovania psychického vývinu detí si vyžaduje isté zmeny v obsahu a 

hlavne rozsahu komplexnej i úzko špecializovanej poradenskej činnosti. Posúdenie stavu, 

schopností a potenciálu dieťaťa, a teda odporúčanie vhodného typu vzdelávania psychológom 

a špeciálnym pedagógom by malo byť nutným minimom.  

V súčasnosti pôsobiace centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri 

realizácii svojej činnosti naráža na nedostatok finančných prostriedkov (predovšetkým v 

oblasti odmeňovania všetkých zamestnancov CPPPaP Zlaté Moravce).  

      V súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine a negatívnymi dopadmi na duševné zdravie, 

ponúka naše zariadenie možnosť krízovej intervencie a psychologickú podporu deťom a 

rodičom, ktorí museli opustiť svoj domov. Zamestnanci CPPPaP koordinujú a realizujú 

základnú psychologickú pomoc a sú k dispozícii aj všetkými dostupnými komunikačnými 

kanálmi.  Snažíme sa pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom 

zvládania tejto záťažovej situácie. V prípade potreby pomoci pri podpore psychického 

zvládania náročnej životnej situácie i pri potrebe podpory duševného zdravia sú naši odborní 

zamestnanci k dispozícii. 

     Ďalší rozvoj jednotlivých oblastí odborného poradenstva by mal prebiehať ako rozvoj 

kontinuálnych súčastí celkového systému poradenstva, ako jednotného poradenského systému 

v rezorte školstva.  

 

 

V Zlatých Moravciach 21. októbra 2022 

                                                                                  _____________________________ 

                                                                                          PhDr. Radovan Štukovský 

                                                                                                 riaditeľ CPPPaP 


