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Správa o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti je vypracovaná v súlade s platnými 

legislatívnymi predpismi: 

 

1.Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2.Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

3.Vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie. 

4.Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

5.Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 

9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

6.Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017. 

7. plánom činnosti Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. 
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Východiská a podklady 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno 

– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Výstupov z elektronickej evidencie klientov, činností a podujatí z EvuPP verzia 4.4. 

4. Plánu práce na školský rok 2016/2017 

5. Plnenia plánovaných činností jednotlivých zamestnancov CPPPaP 

 

A. Základné identifikačné údaje o CPPPaP  

 

Názov zariadenia:     Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

Adresa zariadenia:     Kukučínova 473, Trenčín 

IČO:                          42277442 

Telefón:                     032/7436152 

Elektronická adresa:  ppp_tn@stonline.sk 

                                      cpppaptn@gmail.com 

Zriaďovateľ:             Okresný úrad – odbor školstva , Hviezdoslavova 3 

                                 911 01 Trenčín 

Webové sídlo:         cppptn@verejne org 

Štatutár:                  Mgr. Darina Turiaková           
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Vyhodnotenie činnosti CPPPaP 

 

Činnosť centra pedagogicko- psychologického poradenstva v Trenčíne sa v školskom roku 

2016/2017 riadila Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 325/2008 o školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 1.1.2013 bola zariadeniu udelená právna 

subjektivita na základe zriaďovacej listiny, na základe ktorej je CPPPaP rozpočtovou 

organizáciou. 

V školskom roku 2016/2017 odborní zamestnanci realizovali úlohy vyplývajúce z Pedagogicko 

organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2016/2017  ako aj úlohy vyplývajúce z 

Uznesenia vlády SR č. 238/2007 z 21.marca 2007 k návrhu Koncepcie pedagogicko – 

psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktoré zadefinovalo 

úlohy súvisiace s plnením koncepcie pedagogicko psychologického poradenského systému 

a jeho implementácie do praxe. 

 

B. Údaje o počte klientov v školskom roku 2016/2017 

 

   V odbornej starostlivosti CPP Pa P v Trenčíne je    potenciálna klientela od narodenia do 

ukončenia prípravy na povolanie. 

  Odborní zamestnanci CPPP a P poskytli služby z oblasti diagnostiky a poradenstva klientom 

a zákonným zástupcom pri interpretácii výsledkov diagnostiky a následnom poradenstve 

v oblasti výchovy, vzdelávania a vývinu detí. 

Zaznamenali sme nárast klientely v nižšej vekovej skupine v materských školách a na 1. 

stupni ZŠ. 

Prehľad o počte klientov a činnosti zariadenia je v prílohe správy (výkaz EVUPP). 

 

C/Údaje o odborných  zamestnancoch 

 

 

       Údaje o  fyzickom počte  zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov CPPPa P ku dňu 30. 6. 2014 

 

CPPPaP          Počet 

Zamestnanci CPPPaP           17 

Z toho odborní :           15 

Z počtu odborných: 

- kvalifikovaní 

- nekvalifikovaní 

-neodborní 

 

          15 

            0 

           1,5 

Prepočítaný stav           15,3 



 

         

 

D/Zoznam odborných zamestnancov k 31.8.2017 a ich špecializácia 

 

        Meno zamestnanca     Špecializácia Pracovný 

  úväzok 

1. Mgr. Darina Turiaková  špeciálna pedagogika    100 % 

2. PhDr.. Erika Pribusová  špeciálna pedagogika    100 % 

3. PhDr. Ľubica Baďurová  psychológ    100 % 

4. Mgr. Lucia Čopíková  psychológia    100 % 

5. Mgr. Beáta Dobiášová  psychológia    100 % 

6. Mgr. Miriam Matysová  psychológia    100 % 

7. PhDr. Tatiana Ďurkovičová  psychológia 

školská psychológia 

   100 % 

8.PhDr..Lenka Kubalová   špeciálna pedagogika      40 % 

9.Mgr.Renáta Kopecká  špeciálna pedagogika    100 % 

10.Mgr.Magda Uhliariková špeciálna pedagogika    100 % 

11. Mgr.Božena Hájková  pedagogika    100 % 

12.Mgr. Hana Jarábková špeciálna .pedagogika 100% 

13.PaedDr.Alexandra Jakubcová špeciálna pedagogika  

školská psychológia 

100% 

14.PaedDr. Zuzana Šedivá špeciálna pedagogika 40% 

15.Mgr. Kateřina Hrčková  sociálny pedagóg 100% 

 

 

 

 

 

E/ Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov zariadenia   

 

Názov – forma 

vzdelávania 

     Organizátor       

     vzdelávania 

Počet 

 

1.atestácia MPC Trenčín 1 

2. atestácia MPC Bratislava 1 

Inovačné  ICV Komárno 2 

 

 

 

 F/ Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia  

 

      Priestorové podmienky zariadenia sú už niekoľko rokov vyhovujúce . Prevažná väčšina 

odborných  zamestnancov má samostatnú pracovňu, v prípade že to nie je možné, ochrana 

klienta je  zabezpečená plánovaním aktivít zamestnancov tak , aby sa vzájomne nerušili(práca 

v teréne). 

 V suterénnych priestoroch sú vytvorené podmienky na skupinové aktivity a pracovné stretnutia 

na úrovni okresu i kraja a archív zariadenia.  

Vybavenie zariadenia psychodiagnostickými metodikami – vzhľadom k aktuálnej ponuke 

Psychodiagnostiky je na primeranej úrovni, čo sa týka testov bežne používaných.  



Testové vybavenie počítačovými programami bolo  doplnené v rámci projektu ,,Komplexný 

poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno patologických javov v školskom 

prostredí“ aj zaškolením a prístupom odborných zamestnancov do digitálneho 

prostredia ,,KOMPOSYT“. 

Vybavenie zariadenia odbornou literatúrou  - postupne dopĺňané. 

Vybavenie zariadenia výpočtovou technikou je vyhovujúce, postupne sa obnovuje. 

V rámci zariadenia sú PC a  tlačiarne zosieťované, . 

 

 

G/Informácia o iných odborných aktivitách zariadenia 

 

  V zmysle Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. ( školský zákon )  CPPPaP Trenčín zabezpečuje 

metodické vedenie  CPPPaP v Trenčianskom kraji prostredníctvom svojich zamestnancov 

( súčasne s plnením úloh vyplývajúcich zo Štatútu a príslušných legislatívnych noriem ). 

 

 V školskom roku 2016/2017 boli zrealizované pracovné stretnutia pre odborných 

zamestnancov  CPPPaP v Trenčianskom  kraji: 

Pracovné stretnutie Počet stretnutí 

riaditeľov CPPPaP 2 

 koordinátorov prevencie 3 

 psychológov 3 

 špeciálnych pedagógov z CPPPaP a CŠPP  

 

4 

 metodikov pre VP   

 

3 

 

        Priebežne boli riešené aktuálne problémy a odborné otázky formou individuálnych  

konzultácií s odbornými zamestnancami jednotlivých CPPPaP v Trenčianskom kraji. 

 

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

poradenstva a prevencie CPPPaP zabezpečuje tiež metodické vedenie školských špeciálnych 

pedagógov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese. 

Pracovné stretnutie  Počet stretnutí 

školských špeciálnych pedagógov 4 

výchovných poradcov ZŠ 5 

výchovných poradcov SŠ 4 

koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ 4 

riaditeliek  MŠ 2 

 

 Poskytovanie služieb odborných zamestnancov CPPPaP v Trenčíne priamo v teréne, na pôde 

MŠ, ZŠ a SŠ . 

       Formy činnosti: 

 psychologická a špeciálno – pedagogická diagnostika 

 metodické návštevy a konzultácie 

 prednášky, besedy, semináre  

 

- Zabezpečenie psychologickej starostlivosti ( diagnostika, terapeutické vedenie)  žiakom 

s intelektovým nadaním. 

 

- Depistáž školskej zrelosti v MŠ 



 

- Zabezpečenie odbornej praxe študentom VŠ  

 

- Konzultačná činnosť pri vypracovaní diplomových prác študentov VŠ 

 

-  Práca odborných zamestnancov CPPPaP v komisiách ( oblasť prevencie  ) 

pri  Okresnom úrade v Trenčíne. 

 

 

 

  H/ Oblasť výchovného poradenstva 

 

  Činnosť zabezpečovaná metodikom pre výchovné poradenstvo  v spolupráci so psychológom 

CPPPaP pre výchovných  poradcov , žiakov a zákonných zástupcov, formou konzultácií , 

besied, seminárov a skupinových aktivít. 

  V novembri sme sa ako spoluorganizátori zúčastnili  prezentácie stredných 

škôl ,,STREDOŠKOLÁK “.  Podujatia sa zúčastnilo 30 stredných škôl, ktoré prezentovali 

svoju činnosť a 24 plno organizovaných základných škôl, ktoré využili možnosť pre žiakov 

8.a 9. ročníkov dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia v kraji . 

Spolupráca so ŠVS Liptovský Mikuláš – formou zabezpečenia vstupných informácií 

a podkladov pre prijímacie konanie žiakov ZŠ. 

   Riešenie problematiky profesijnej orientácie žiakov so zdravotným postihnutím – spolupráca 

s rodičmi, s riaditeľstvami stredných škôl okresu Trenčín, výchovnými poradcami a lekárom. 

  Na žiadosť rodičov sme poradenstvo k výberu školy a voľbe povolania poskytovali aj na 

CPPP a P žiakom integrovaným na ZŠ, ale i nerozhodnutým. 

Skupinová diagnostika profesijnej orientácie v 3.a 4.ročníku stredných škôl prebiehala priamo 

na školách .Vyhodnocovanie a interpretácia kombinovane v CPPP a P, alebo na škole. 

 

Na základných školách sme uskutočnili pre žiakov 8. a 9. ročníkov program MOJA 

ŽIVOTNÁ CESTA, zameraný na sebapoznávanie  a voľbu povolania. 

 

Škola Počet 

Melčice Lieskové 30 

ZŠ Bezručova  56 

ZŠ Novomeského 21 

ZŠ Drietoma 16 

ZŠ Dlhé Hony 61 

ZŠ Omšenie 10 

ZŠ Tr. Teplá 20 

ZŠ Tr. Jastrabie 30 

ZŠ Horné Srnie 20 

 

 

 

Profesijná orientácia na SŠ: 

 

Škola Počet 

GĽŠ 172 

PGJB 85 

Dopravná akadémia 27 



Okrem skupinovej diagnostiky a individuálnej interpretácie priamo na školách sme v tomto 

školskom roku pripravili worshop venovaný kariérovému poradenstvu pre študentov 

Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trenčíne priamo v našom zariadení. 

 

 

I/Preventívne aktivity zariadenia 

  

 Požiadavky zo strany škôl   boli  zamerané na besedy  , prednášky spojené s aktivitami 

zameranými na   drogovú prevenciu, kyberšikanu, fajčenie, sociálne vzťahy v triede a ďalšie. 

 

 

 

Aktivita Škola Počet  

Drogy smutný raj Gymnázium Futurum 42 

 ZŠ Dlhé Hony 98 

 PGJB 32 

 SUŠ 62 

Ako na VŠ OA 110 

 SOŠ podnikania  60 

Ako sa správne učiť Gymnázium Futurum 28 

 GĽŠ 114 

 PGJB 83 

 Dopravná akadémia 28 

 SZŠ 75 

Obchodovanie s ľuďmi SG FUTURUM  43 

 SOŠ stav. 68 

   

Rovesnícke vzťahy ZŠ Dlhé Hony 18 

 ZŠ Trenč. Jastrabie 32 

 ZŠ Východná 27 

 ZŠ Kubranská 17 

 OA 32 

 ZŠ Drietoma 37 

 ZŠ Veľkomoravská 24 

Sociálne vzťahy v triede ZŠ A.B. Trenč.Teplice 21dlhodobá práca s 

triedou 

 SOŠ obchodu a služieb 18 

 ZŠ Východná 41 

Hazardné hry, Nástrahy 

internetu 

PGJB 100 

 ZŠ Dlhé Hony 70 

 ZŠ Omšenie 51 

 ZŠ Horné Srnie 21 

 ZŠ Veľkomoravská 85 

 SOŠ stavebná 111 

Násilie vo vzťahoch PGJB  56 

 ZŠ Dolná Poruba 26 

   

Duševné zdravie Dlhodobá práca s triedou  



 SUŠ Trenčín  21 

 GĽŠ Trenčín 23 

 OŠG  110 

 SOŠ let. opr. 22 

Partnerstvo a rodičovstvo ZŠ Dlhé Hony 41 

 ZŠ Novomeského 82 

 ZŠ Východná 20 

 ZŠ Drietoma 28 

Zdravý životný štýl ZŠ Dlhé Hony 71 

Fajčenie a šikanovanie ŠZŠ  26 

Alkohol skrytý nepriateľ Trenč. Jastrabie 18 

   

Človek človeku... SG Futurum 21 

Nástrahy internetu ZŠ Drietoma 42 

   

   

 

Odborní zamestnanci CPPPaP sa zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 

pre mladistvých v Sučanoch. 

Individuálne  s klientami , ktorí potrebovali pomoc, pracovali psychológovia v rámci 

popoludňajších sedení. 

 

J/ Mimoriadne aktivity zariadenia 

  

Odborní zamestnanci CPPPaP sa zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 

pre mladistvých v Sučanoch. Toto podujatie bolo v rámci metodických stretnutí preventistov  

z CPPPaP v kraji. 

 Po ročnej prestávke sme v prvý prázdninový týždeň organizovali denný tábor pre klientov 

v našej dlhodobej starostlivosti. 

Tábora sa zúčastnilo 8 detí, aktivity boli zamerané na sebakontrolu a sebaovládanie, nielen 

v priestoroch zariadenia , ale aj v prírodnom prostredí lesoparku Brezina. 

   

 K/ Silné  a slabé stránky poradenského  zariadenia . 

 

Silné stránky 

 

 Vysoká  kvalifikovanosť zamestnancov 

 Vysoká úroveň odborných kompetencií a osobnostných kvalít  zamestnancov 

 Konštruktívna pracovná atmosféra 

 Kultúrne a bezpečné pracovné prostredie  

 Systematická spolupráca  v odbornej starostlivosti poskytovanej klientom s ostatnými 

partnermi 

 Poverenie  metodickým vedením a usmerňovaním centier pedagogicko  

psychologického poradenstva v územnej pôsobnosti zriaďovateľa 

 Zabezpečovanie odborných služieb presahujúcich rámec základných činností 

 Využívanie moderných psychodiagnostických, špeciálno-pedagogických metodík 

v oblasti diagnostiky, terapie a reedukácie 

 

 



   

Slabé stránky 

 

 Užívateľská úroveň ovládania práce s počítačovou technikou 

 Absencia nových diagnostických metodík pre nižšiu vekovú kategóriu detí 

 Ekonomické náležitosti chodu zariadenia zabezpečuje sila na ½ úväzok 

 

Ohrozenia poradenského zariadenia 

 

 Nedostatočné finančné krytie  

 Poddimenzovanosť personálneho obsadenia 

 

Príležitosti poradenského zariadenia 

 

 Vytvorenie metodicko -supervízneho tímu pre potreby metodiky supervízie odborných 

činností poradenských zariadení v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja 

 Možnosť profesijného a kariérového rastu odborných zamestnancov v rámci 

kontinuálneho vzdelávania 

 Aktívne členstvo v expertných tímoch pri VÚDPaP formou experimentálneho 

overovania na celoslovenskej a regionálnej úrovni 

 Možnosť získavania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov 

 

 

 

Záver výročnej správy 

 

   V školskom roku 2016/17  splnilo CPPPaP v Trenčíne základné  úlohy, ktoré vyplývajú 

z jeho  poslania a zamerania.  

  Starostlivosť smerovala do oblasti pedagogickej, diagnostickej, terapeutickej, reedukačnej 

i konzultačnej pri rešpektovaní individuality klientov a ich potrieb.  

  Prioritne sme sa v  školskom roku  zamerali na oblasť prevencie šikanovania a zlepšovania 

triednej klímy a duševného zdravia  priamymi vstupmi do tried, podľa požiadaviek škôl. 

  V tejto oblasti sme sa posunuli dopredu, aj keď ešte stále  vidíme rezervy, ktoré by mohli 

znížiť počty diagnostických vyšetrení a tým oživiť prácu odborných pracovníkov CPPPaP. 

   

   

 

 

 

 

Prílohou  správy je : 

Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok 

2016/2017. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne 31.10.2017                                                 Mgr. Darina Turiaková  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


