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o Zoznamy škôl a školských zariadení Centra vedecko-technických informácií
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o Vyhodnotenie plnenia plánov jednotlivých zamestnancov Centra
o Štátny štatistický výkaz CPPPaP za školský rok 2017/2018
a) Základné identifikačné údaje o zariadení ( § 2 ods.1 písm. a )
1. Názov:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2. Adresa:
Ul. Hviezdoslavova 441/10 , 979 01 Rimavská Sobota
3. tel. č. / fax:
047 / 5623 543
4. e-mail:
sekretariat@ppprs.sk, maria.hudcova@ppprs.sk, prevencia@ppprs.sk
5. web stránka:
http://www.ppprs.svsbb.sk
6. Zriaďovateľ:
Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
7. Meno a priezvisko riaditeľa:
Mgr. Mária Hudcová
Vedúci odborný zamestnanec:
Mgr. Jana Ciráková
V CPPPaP Rimavská Sobota (ďalej len „Centrum“) poskytujeme komplexnú psychologickú,
špeciálnopedagogickú, sociálno-pedagogickú diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu
starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania
porúch psychického vývinu a porúch správania. Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä
metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva,
prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie. Uvedené služby poskytujeme nielen školám
a školským zariadeniam v okrese, ale v prípade potreby i mimo našej pôsobnosti. Ide predovšetkým
o školy a zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským - obvod Tornaľa.
Do pôsobnosti Centra v Rimavskej Sobote aktuálne patrí 116 škôl a školských zariadení.
b) Údaje o počte klientov v starostlivosti ( § 2 ods. 1 písm. b)
Potenciálna klientela Centra
Potenciálnym klientom je každý žiak školy alebo školského zariadenia v príslušnom školskom roku (t.j.
2017/18). Nasledujúca tabuľka zobrazuje potenciálnu klientelu Centra v Rimavskej Sobote. Počet
žiakov gymnázií sa v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom zvýšil o 6%, naopak pokles o 3%
zaznamenávame v stredných odborných školách.
TYP ŠKOLY
POČET ŠKÔL
POČET ŽIAKOV
Materské školy
54
1 925
Základné školy
51
7 110
Gymnáziá
4
908
Stredné odborné školy
6
1 708
Konzervatóriá
1
74
Reedukačné centrum
1
31
Spolu
116
11 748
Pozn. klientov detského domova tabuľka nezapočítava, nakoľko sú zároveň žiakmi škôl
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Reálna klientela Centra
Reálnu klientelu Centra zaznamenávame pomocou elektronickej evidencie klientov EvuPP, ktorého
výstupy ďalej uvádzame v textovej i grafickej podobe.
Klienti Centra podľa dochádzky – školský rok 2017/2018
VI. Klienti CPPPaP podľa dochádzky
a
Evidovaní klienti
pred začiatkom povinnej škol. dochádzky
deti
plniace povinnú škol. dochádzku
po ukončení povinnej škol. dochádzky
rodič, zákonný zástupca
iné osoby (učiteľ, študent a pod.)
z r0601 klienti, ktorým bola odporúčaná ústavná starost.
z r0601 klienti, ktorí sú zo SZP
odborné
Kontakty
informačno/preventívne
Kontrolný súčet (0601až 0610)

I.r.
1
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0616

Počet
2
1905
494
1198
213
0
0
0
360
41
2
4213

Centrum v Rimavskej Sobote evidovalo v školskom roku 2017/18 celkovo 1905 klientov, pričom
najpočetnejšou skupinou sú obdobne ako v predchádzajúcom školskom roku deti plniace povinnú
školskú dochádzku – takmer 63%. V inovovanom evidenčnom systéme zaznamenávame i deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých s prihliadnutím na demografické špecifiká okresu
Rimavská Sobota je takmer 19% z celkového počtu klientov.
Klienti Centra podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2017/2018
Vyšetrení klienti
v tom zo stĺpca 2
II. Klienti podľa druhu školy,
z toho
zariadenia
I.r.
jednorazovo
opakovane
spolu
indivi- skupi- indivi- skupiženy
duálne novo duálne novo
a
1
2
3
4
5
6
7
Materské školy a špeciálne MŠ
0201
494
242
67
414
6
7
Základné školy - I. stupeň
0202
221
90
103
16
85
17
Základné školy - II. stupeň
0203
792
418
51
714
24
3
ZŠ pre žiakov so zdrav. znevýhod. 0204
0
0
0
0
0
0
ZŠ (špeciálne triedy +
0205
0
0
0
0
0
0
integrovaní)
Gymnáziá
0206
167
104
5
157
4
1
SOŠ, konzervatória
0207
56
36
1
45
10
0
Špec. SOŠ, OU a praktické školy 0208
4
0
4
0
0
0
Ostatné zariadenia
0209
0
0
0
0
0
0
Rodiny, školsky nezaradené
0210
171
88
137
31
3
0
Kontrolný súčet (0201 až 0210)
0216 1905
978
368
1377
132
28
Centrum realizovalo diagnostiku u 1905 klientov, z toho bolo 51% dievčat a 49% chlapcov.
Z celkového počtu klientov najpočetnejšou skupinou naďalej ostávajú žiaci 2. stupňa základných škôl
(takmer 42%). Dôvodom je predovšetkým stabilný záujem žiakov a ich zákonných zástupcov
o poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie pred nástupom na strednú školu. Žiaci základných škôl
1. stupňa, ktorí predstavujú necelých 12%, prichádzali do nášho zariadenia najmä z dôvodu
špecifických problémov v učení, ťažkostí v udržaní pozornosti a aktivity na vyučovaní alebo z dôvodu
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sociálnych a emocionálnych problémov v osobnostnom vývine. Dôvody príchodu klienta do nášho
zariadenia uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Odborná starostlivosť vo forme diagnostiky, poradenstva, terapie, rehabilitácie a katamnézy
bola poskytnutá zamestnancami Centra súhrnne 3476 krát, pričom prevažovala diagnostika klientov
(takmer 70%), následne poradenská činnosť (takmer 29%), rehabilitačná (1%) a napokon terapeutická.
Posledné dve menované sú špecifické kvôli počtu opakovaných stretnutí sa s tým istým klientom.
Rehabilitácia klientov je zameraná najmä na reedukáciu a korekciu špecifických vývinových porúch
učenia a porúch pozornosti a aktivity.
Centrum v Rimavskej Sobote ponúka klientom dve terapeutické metódy:
a) pomocou biologickej spätnej väzby prostredníctvom prístroja Biofeedback
b) systemická psychoterapia (rodinná psychoterapia).
Terapiu pomocou biologickej spätnej väzby (Biofeedback) sme poskytli ôsmim klientom, systemickú
psychoterapiu deviatim klientom a ich rodinám.
Klienti, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť - školský rok 2017/2018
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných zamestnancov
ku dňu 31. 08. 2018 ( § 2 ods.1 písm. g )
۩ Riaditeľ :
Mgr. Mária Hudcová
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie má vytvorené 2 oddelenia a 1 úsek
podľa charakteru a náplne odbornej a inej činnosti:
a/ Oddelenie psychologického poradenstva:
Mgr. Mária Hudcová
Psychológ s 1. atestáciou, vedúca oddelenia
PhDr. Tatiana Hrablayová
Psychológ s 1. atestáciou
Mgr. Eva Füköová
Sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva
Mgr. Nikoletta Mihály
Psychológ /zastupujúca Mgr. Svoreňovú /
Andrea Árvaiová
Sociálny zamestnanec
Mgr. Veronika Hanusková Orlovská
Psychológ s 2.atestáciou, MD, RD
Mgr. Katarína Svoreňová
Psychológ s 1. atestáciou, MD,RD
Dagmar Kostrová
Sociálny zamestnanec / ukončila pracovný pomer/
b/ Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie:
Mgr. Jana Ciráková
Špeciálny pedagóg s 2. atestáciou, vedúca
oddelenia
Mgr. Miriama Budinská
Špeciálny pedagóg
Mgr. Mariola Jančiová
Psychológ
Mgr. Erika Slivová
Sociálny pedagóg s 1. atestáciou
Mgr. Zuzana Urbanová Mináriková
Sociálny pedagóg, MD,RD
Mgr. Eleonóra Benčíková
Špeciálny pedagóg, /ukončila pracovný pomer/
c/ Úsek hospodárskej činnosti:
Mária Balázsová
Eva Füköová
Dagmar Kostrová

Administratívno-hospodársky pracovník
Upratovačka, 0,5 úväzok
Upratovačka, 0,5 úväzok /ukončila pracovný
pomer/

Celkový počet zamestnancov k 31.08.2018 - 14 : z toho

11 odborných zamestnancov
3 ostatní zamestnanci

Údaje o zamestnancoch Centra k 31.08 – školský rok 2017/2018

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov Centra : (§ 2 ods. 1 písm. h)
Počas školského roka 2017/18 pokračovalo vzdelávanie psychológov (2) v oblasti systemickej terapie,
zamestnanci sa vzdelávali v oblasti legislatívy, prevencie obchodovania s ľuďmi, v manažmente
konfliktov.
Počet
Priebeh vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie
vzdelávaných začalo pokračuje ukončilo
Adaptačné vzdelávanie
špeciálny pedagóg

1

5

1

Inovačné vzdelávanie
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ
a OZ - Obnova a zdokonaľovanie profesijných
kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich
PZ a vedúcich OZ.
Aktualizačné vzdelávanie
Intervenčné stratégie v kontexte poradenského
procesu v práci s jednotlivcom

3

3

2

2

Vzdelávanie v podľa § 55 zákona č. 317/2009 Z.z.
Ciele vzdelávania: predísť emocionálnemu vyčerpaniu, naučiť sa využívať pozitívny stres, vedieť si
optimálne zorganizovať pracovný čas, vedieť relaxovať.
Téma: Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a syndróm vyhorenia.
Cieľová skupina a počet zamestnancov: odborní zamestnanci - 7
ostaní zamestnanci - 2
Rozsah vzdelávania: 14 hodín
Počet dní: 2
Termín: 03.07 – 04.07.2018
Lektori: Mgr. Šarlota Sebőková, klinický psychológ a terapeut, Rimavská Sobota
PhDr. Tatiana Hrablayová, psychológ CPPPaP Rimavská Sobota
Iné odborné a legislatívne vzdelávania:
Poradenstvo, diagnostika a prevencia
Názov vzdelávania
Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania, OZ Artea, Bratislava
(02.-03.06)
Pracovné porady metodikov výchovného poradenstva v ŠVS B. Bystrica
Diagnostika psychického vývinu ako východisko pre rozvíjajúce sa postupy (06.06)
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania
u detí so ŠVVP. Mgr. Et Mgr. Viera Lutherová, Balans, Kremnica (13.02)
Seminár k používaniu a interpretácii výsledkov metodík RR screening, CPPPaP
Banská Bystrica (12.04)
Koordinačná komisia pri ÚPSVaR R.S. (prevencia sexuálneho zneužívania)
Obchodovanie s ľuďmi – interaktívny tréning trénerov, IOM, (19.-20.03), Banská
Bystrica
Metodicko-supervízne pracovné stretnutie OZ CPPPaP v Banskobystrickom kraji –
metóda sociometrie, CPPPaP B. Bystrica, Mgr. Fila (softvér, 13.11)
Šikanovanie a kyberšikanovanie v CPPPaP B. Bystrica, PhDr. D. Lepeňová, PhDr.
M. Hargašová, Csc., VÚDPaP (18.10)
Školenie k novému evidenčnému systému EvuPP, VÚDPaP Bratislava (18.12)
Prenos a protiprenos v práci s detským klientom, VÚDPaP Bratislava (13.03)
Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl a školských
zariadení, RVC, Rimavská Sobota (28.02, 10.04)
Manažment konfliktov, VÚDPaP Bratislava (18.04)
Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach, VÚDPaP (23.10)
Psychoterapeutické výcviky
Názov vzdelávania
Umenie terapie – systemický dlhodobý výcvik – 800 hodín, ISZ Košice
Systemická párová a rodinná terapia – 200 hodín, ISZ Košice

Absolvovali
1
1
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5

Absolvovali
1 (pokračuje)
1

Ostatné
Názov vzdelávania
Pracovné porady pre riaditeľov škôl a školských zariadení
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Absolvovali
3

Správa registratúry
Interné pracovné porady v CPPPaP Rimavská Sobota
Metodicko-supervízne pracovné stretnutie vedúcich OZ CPPPaP
v Banskobystrickom kraji (30.05)

1
10
2

i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti: ( § 2 ods.1 písm. i ):
Kontakt so širokou verejnosťou Centrum zabezpečovalo cez:
1.Rodičovské združenia v 2 MŠ – Slniečko, Ul. Rybárska a Ul. Daxnera v Rimavskej Sobote, témy:
Školská pripravenosť detí predškolského veku na podmienky základnej školy v slovenskom
aj maďarskom jazyku (3 skupiny rodičov, učiteľov), zápise do ZŠ (2 OZ, 2 ZŠ).
2.V rámci zintenzívnenia informačných tokov o potrebe profesií na trhu práce v regióne
Rimavská Sobota Centrum samostatne zorganizovalo „Burzu stredných škôl“, ktorej sa
zúčastnilo 699 žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ z okresu Rimavská Sobota.
3. Pravidelné stretnutia výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ štvrťročne.
4. OZ ako zástupca Centra na koordinačných stretnutiach k problematike násilia na deťoch–
ÚPSVaR Rimavská Sobota - združuje zástupcov inštitúcií za účelom spolupráce pri identifikácii,
poradenstve pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti.
5. Cez webovú stránku zariadenia.
j) Údaje o projektoch: ( § 2 ods.1 písm. j ):
V školskom roku 2017/2018 Centrum nebolo zapojené do projektu.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI: ( § 2 ods.1 písm. k):
V sledovanom školskom roku nebola v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Rimavská Sobota vykonaná kontrola Štátnej školskej inšpekcie.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach Centra: ( § 2 ods.1 písm. l):
Centrum je situované na Hviezdoslavovej ulici v centre mesta Rimavská Sobota. Organizácia
sídli v samostatnej budove, ktorej vlastníkom je SR – Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Vstup do budovy je od rekonštrukcie v r. 2008 (zateplenie, zvýšenie
energetickej efektivity budovy) bezbariérový. Kapacity interiéru budovy (kancelárie) v súčasnosti
postačujú, nakoľko sú 4 OZ na materskej, rodičovskej dovolenke alebo dlhodobo práceneschopní.
Priestory pre skupinové činnosti so zamestnancami, pedagógmi škôl poskytuje miestnosť, ktorá je
však na takéto účely nepostačujúca. K hlavnej budove prislúcha vedľajšia budova, ktorá v minulosti
slúžila ako skladové priestory. V súčasnosti je v havarijnom stave.
Postupne inovujeme výpočtovú techniku a zariadenie kancelárií. V školskom roku 2017/18
Centrum investovalo do inovácie výpočtovej techniky (Windows, MS Office), nakoľko starší softvér
bol nevyhovujúci súčasným požiadavkám. Knižnica Centra slúži potrebám odborných
zamestnancov, je dopĺňaná v závislosti od finančných možností, obsahuje odbornú literatúru
prevažne z vydavateľstva Portál. Diagnostiku a poradenstvo realizujeme prostredníctvom kvalitných
diagnostických nástrojov. V oblasti diagnostickej činnosti Centrum disponuje ekvivalentmi
slovenských a maďarských testových batérií. Centrum je od r. 2015 vybavené prístrojom
Biofeedback s príslušenstvom, vďaka čomu má k bezplatnej starostlivosti prístup i sociálne
a ekonomicky slabšia klientela.
m) Údaje o finančnom zabezpečení – dotácie zo štátneho rozpočtu za r. 2017: ( § 2 ods.1 písm.
m):
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je štátna rozpočtová
organizácia s právnou subjektivitou.
Dotácie zo štátneho rozpočtu boli nasledovné :
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610 130666,- eur
620
45271,- eur
630
24347,- eur
710
10000,- eur
Spolu: 210284,-eur
Centrum čerpalo pridelené finančné prostriedky priebežne podľa rozpočtových pravidiel.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu pokrývajú v dostatočnej miere prevádzkové náklady a potreby pre
odbornú činnosť. Každoročne hospodárime s cieľom uzavrieť kalendárny rok bez debetu.
n) Koncepčný zámer rozvoja Centra na školský rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho
plnenia ( § 2 ods.1 písm. n) :
1. Prehlbovať profesijné kompetencie v diagnostike s použitím inovatívnych diagnostických
nástrojov vo vzťahu k deťom zo SZP - vyšetrenie školskej pripravenosti.
✓ Splnené
Psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti u detí, ktorí nenavštevovali materskú školu
realizujeme pomocou inovatívneho testu TŠP –I.
2. Systemizácia poradenského procesu u žiakov a adolescentov – schopnosť poskytovať
krízovú intervenciu.
✓ splnené
Absolvovanie aktualizačného vzdelávania „ Krízová intervencia na školách „ - 2 OZ
3. Realizovať klubovú činnosť s nadanými žiakmi.
✓ splnené
„ Nada - klub bol realizovaný 2 OZ na TMRG v Rimavskej Sobote.
4. Venovať starostlivosť žiakom so ŠVVP včítane žiakov zo SZP.
✓ splnené
Na základe skúseností z praxe sa Centrum v súlade s koncepčným zámerom na školský rok 2017/18
prednostne zameralo na starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
a marginalizovaných komunít. Za týmto účelom sme realizovali terénne výjazdy do im známeho
prostredia, kde OZ vykonávali diagnostický proces a spätnú väzbu v úzkej spolupráci so zákonnými
zástupcami s odporúčaním konkrétnych oblastí rozvoja diagnostikovaných detí.
5. Rozširovanie komplexných služieb v kariérnej výchove a v poradenstve pre žiakov a samostatná
organizácia akcie „Burza stredných škôl“ zamestnancami Centra.
✓ splnené
Odborní zamestnanci Centra samostatne zorganizovali a aktívne sa podieľali na priebehu „Burzy
stredných škôl“ v MsKS Rimavská Sobota (23.11.2017), ktorej sa zúčastnilo 33 stredných škôl nielen
z okresu Rimavská Sobota, ale aj z okresov Lučenec, Poltár, Zvolen, Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Brezno, Rožňava, Košice, nakoľko naši žiaci stabilne prejavujú záujem o štúdium na
stredných školách, ktoré boli pozvané. Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom základných škôl 8.
a 9. ročníka ZŠ dostatočné množstvo užitočných informácií o predpokladoch a požiadavkách na výkon
určitého povolania, o študijných a učebných odboroch zúčastnených SŠ a ich zástupcov (pedagógovia,
rodičia, študenti). Burzy stredných škôl sa zúčastnilo 699 žiakov z okresu Rimavská Sobota. Podujatie
bolo medializované prostredníctvom webových novín rimava.sk, zábery z podujatia a rozhovory s
účastníkmi priniesla i lokálna televízia. Prezentácia Centra na podujatí sa týkala nasledovných oblastí:
•

oboznámenie účastníkov s obsahom poradenského procesu profesijnej orientácie,
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•

•

ukážka práce s interaktívnymi informačno-poradenskými počítačovými programami –
Sprievodca svetom povolaní a orientačnú simuláciu umiestnenia vo zvolenom
študijnom/učebnom odbore na SŠ pomocou programu PROFORIENT,
rozhovor so žiakmi a zákonnými zástupcami o možnostiach štúdia a základných faktoroch
voľby štúdia na SŠ

V školskom roku 2017/2018 dvaja OZ (sociálni pedagógovia) opätovne realizovali
program
profesijnej orientácie pod názvom „Kroky k povolaniu“ vo 8. ročníkoch ZŠ v slovenskom
i maďarskom jazyku. Besedu o voľbe povolania 1 OZ realizoval v 5 triedach 9.r., 3 ZŠ s počtom
žiakov 70.
Komplexný proces diagnostiky a poradenstva profesijnej orientácie žiakov v šk. roku 2017/18
Druh školy
Počet škôl / žiakov
Žiaci vyšetrení v MJ
Základná škola 9. roč. včítane
18 / 381
122
diagn.štud.prof.komp.COMDI
Základná škola vo 8.roč.
0 / 10
0
Stredná škola
6 / 202
56
Spolu
24 / 593
178
Výsledky rozmiestnenia: Centrum v spolupráci s výchovnými poradcami zo základných škôl v okrese
Rimavská Sobota rozmiestňovalo na SŠ v šk. roku 2017/2018 - 729 žiakov ZŠ, pričom
rozmiestnených bolo 606 žiakov, z toho:
•
•
•
•
•

489 žiakov z 9. roč. /z toho 14 ž. boli integrovaní s MP/
17 žiakov z 8. roč. na bilingválne gymnáziá
58 žiakov z 5. roč. na osemročné gymnáziá
1 žiak z 5. roč. na Tanečné konzervatórium
41 nižšie končiacich žiakov, z čoho 1 žiak bol integrovaný s MP

Z celkového počtu žiakov 9. ročníkov bolo 475 rozmiestnených bez žiakov s MP. Diagnostikou a
poradenstvom profesijnej orientácie sme pokryli 18 ZŠ z celkového počtu 21 ZŠ v okrese v počte 381
žiakov.
Oblasť výchovného poradenstva:
Zasadnutia výchovných poradcov ZŠ, SŠ, sa v šk. roku 2017/18 uskutočnili štyrikrát s odbornými
témami:
• Informácie k výchove a vzdelávaniu žiakov so ZZ a všeobecným intelekt. nadaním.
• Sociálna klíma v triedach a jej vplyv na správanie žiakov.
• Prevencia sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy.
• Workshop „Chuť žiť“.
Oblasť prevencie:
Prevencia sociálnej patológie – školský rok 2017/2018
V rámci prevencie sociálnej patológie prebehlo 62 aktivít s 2409 účastníkmi, pričom najviac aktivít
bolo školami vyžiadaných v podobe besied, prednášok a zážitkových aktivít so žiakmi (89%).
Počet

V. Prevencia sociálnej
činností

patológie
Činnosti v oblasti sociálnej patológie
v výcviková skupina
tom predná., besedy, pobyty, zážit. aktiv.

62
1
55
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stretnutí
111
5
96

účastníkov
2409
27
2167

6
21
13
8
0
4
4
0
0
174

v tom

v tom

sociometria
Služby pedagógom
metodické konzultácie, poradenstvo, správy
prednášky, besedy, kurzy, semináre
Odborné konzultácie pre iné subjekty
Ostatné preventívne činnosti (aktivity)
osvetové, propagačné a informačné akt.
odborné konzília v rámci prevencie
konzultácie pre rodičov
Kontrolný súčet (0501 až 0512)

10
56
46
10
0
4
4
0
0
342

215
255
83
172
0
1006
1006
0
0
7340

Sociometriu a následnú prácu s kolektívmi žiakov sme realizovali v šiestich triedach základných
a stredných škôl (215 žiakov) podľa potreby na požiadanie. Výcviková skupina žiakov gymnázia sa
stretávala s OZ za účelom rozvoja sociálnych vzťahov v triede, komunikácie, zvyšovania tolerancie.
Zasadnutia koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ, ŠZŠ sa v šk. roku 2017/18 uskutočnili 3x na témy:
• Prevencia sebapoškodzovania u detí a mládeže.
• Trestné činy maloletých a mladistvých páchateľov, maloletí a mladiství páchatelia ako obete
trestných činov.
• Interaktívny workshop „Chuť žiť!“ o poruchách príjmu potravy.

Najviac zastúpeným programom na ZŠ bol v šk. roku 2017/18 program profesijnej orientácie „Kroky
k povolaniu“, ktorého sa zúčastnilo 320 žiakov 8. ročníka ZŠ - 24 skupín, 15 ZŠ /z toho 6 ZŠ s VJM/.
Uvedený program je samostatne zostavený OZ Centra a prispôsobený podmienkam a požiadavkám ZŠ.
Frekventovaný je i program Obchodovania s ľuďmi, ktorý absolvovalo 68 žiakov SŠ /5 skupín/.
Preferencia prevenčných tém školami (besedy, prednášky) :
ŽIACI SPOLU/ Z TOHO SŠ
355
274 / 37
262 / 176
179
141 / 17

VYBRANÉ TÉMY
Zdravý životný štýl
Legálne a nelegálne drogy
Adaptácia na školu 1., 5. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ
Prevencia kyberšikany
Obchodovanie s ľuďmi
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Boj proti extrémizmu, tolerancia
Prosociálne správanie
Vzťahy v triede, kooperácia v skupine
Puberta, dospievanie, sex. rizikové správanie
Sladkosti závislosťou

114 / 40
102
74 / 59
69 / 14
51

Okrem uvedených tém zamestnanci oddelenia prevencie realizovali aj besedy a zážitkové aktivity na
témy Rodina, jej funkcie a hodnoty, Reklama, Prevencia šikanovania, prevencia nelátkových závislostí
/gambling/, Sebapoznávanie, Prevencia CAN u žiakov 1. stupňa, Prevencia stresu u žiakov SŠ, Kulty
a sekty, Záškoláctvo.
Preferované témy prevencie na 1.
stupni ZŠ
zdravý životný štýl
prosociálne
správanie
sladkosti
závislosťou
prevencia CAN

P re fe rova né té m y pre ve nc ie v S Š

a da ptá c ia
v z ť a hy v
triede
rodina
ex trémiz mus

Pri realizácii programov a besied vychádzame z ponuky na príslušný školský rok, po dohode so
školami spracujeme aj témy, ktoré nie sú jej súčasťou, ale v ojedinelých prípadoch majú svoje
opodstatnenie. V tomto šk. roku napr. záškoláctvo, zvládanie stresu, prevencia sexuálne rizikového
správania a prevencia nelátkových závislostí ako napr. gambling.
o) Oblasti, v ktorých Centrum dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň činnosti zlepšiť, vrátane opatrení ( § 2 ods.1 písm. o):
Silné stránky zariadenia:
❖ profesionalita odborných zamestnancov,
❖ záujem odborných zamestnancov o vzdelávanie,
❖ široká škála diagnostických nástrojov a schopnosť OZ ich flexibilne využívať,
❖ dlhoročná dobrá spolupráca, dôvera pedagógov, zákonných zástupcov,
❖ krátke čakacie doby klientov na vyšetrenie,
❖ komplexné služby v slovenskom i maďarskom jazyku,
❖ energeticky a ekonomicky vyhovujúca budova a zariadenie pracoviska,
❖ bezplatné certifikované pracovisko Biofeedback,
❖ zodpovednosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zriaďovateľovi,
❖ flexibilita zamestnancov vo vzťahu k pracovným úlohám rôzneho charakteru,
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❖
❖

mobilita pracovníkov – služobné motorové vozidlo, terénna práca,
právna subjektivita zariadenia, bezplatné služby.

Slabé stránky zariadenia:
❖ nedostatočná priestorová kapacita zariadenia – chýba rozmerovo väčšia miestnosť
pre skupinové aktivity, vzdelávania, stretnutia,
❖ dočasné výrazné zníženie počtu odborných zamestnancov - materské, rodičovské dovolenky,
dlhodobá práceneschopnosť, odchod do dôchodku.
Opatrenie:
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie - rekonštrukcie priľahlej
budovy CPPPaP v Rimavskej Sobote s návrhom technického riešenia - novostavby – zaslané OÚ
Banská Bystrica pod č. 56/2014.
Príležitosti:
❖

❖

získanie adekvátnych priestorov rekonštrukciou/sanáciou priľahlej budovy /priestory pre OZ, s
možnosťou organizovať klubové činnosti, vzdelávacie aktivity, porady, edukačné softvéry pre
deti s vývinovými poruchami a p./,
zefektívnenie práce pomocou softvérov na vyhodnotenie diagnostických batérií.

Hrozby:
❖ nadmerné zaťažovanie zamestnancov administratívnymi úkonmi,
❖ chýbajúca adekvátna bezplatná ponuka kvalitného vzdelávania OZ.
Kooperácia Centra s rodičmi, školami a školskými zariadeniami, o poskytovaní služieb deťom,
žiakom rodičom a pedagógom ( § 2 ods.2 písm. c ):
Odborno-metodická činnosť Centra – školský rok 2017/2018
IV. Odborno-metodická činnosť CPPPaP

Individuálne činnosti

v
tom

Skupinové činnosti

v
tom

Činnosti pre pedagógov,
výchovných poradcov,
koordinátorov, odborní
zamestnanci, VPaP

v
tom

Ostatné odborné a
metodické činnosti

v
tom

I.r.

a
telefonické intervencie/konzultácie
konzultácie s rodičom, zák. zástupcom, metod.
mat.
pobytové akcie
prednášky, besedy, kurzy, semináre
tvorba odborných materiálov
konzultácie, odborné podklady
prednášky, besedy, kurzy, semináre
metodické návštevy v školách/metod.
usmerňovanie
osvetová, inoformačná a propagačná činnosť
tvorba projektov, prieskumy
odb. podklady pre vých.-vzdelávacie plány
odborné konzultácie pre iných odborníkov
tvorba metodických materiálov, správ
supervízna činnosť, metod. vedenie a
usmerňovanie
odborné konzília a odborný rast
účasť na odborných podujatiach, publ. činnosť
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Počet
aktivít

účastníkov

1
0401

2

3
19

17

0402

198

79

0403
0404
0405
0406
0407

0
5
0
308
5

0
169
0
237
48

0408

0

0

0409
0410
0411
0412
0413

9
19
100
11
1

47
12
25
8
1

0414

64

0

0415
0416

138
77

95
0

V predchádzajúcom šk. roku Centrum spolupracovalo so školami a školskými zariadeniami cez
konzultácie s pedagógmi, prípravu požadovaných odborných podkladov /najmä asistent učiteľa/.
V nemalej miere OZ konzultovali i so zákonnými zástupcami klientov /198 aktivít/, spolupracovali na
odborných konzíliách /138 aktivít/, poskytovali odborné konzultácie pre iných odborníkov /11x/.
Zamestnanci Centra boli účastní na odborných podujatiach a v publikačnej činnosti /77 aktivít/.
Centrum dlhodobo aktívne kooperuje so školami, rodičmi a šk. zariadeniami prostredníctvom :
• pravidelných stretnutí s výchovnými poradcami, koordinátormi,
• školských špeciálnych pedagógov, psychológov, pedagógov,
• účasťou na rodičovských združeniach, poradách, zasadnutiach, zápise do 1. roč. ZŠ,
• účasťou v komisiách /prevencie bezpečnosti, násilia na deťoch a pod./ ,
• vzájomnou spoluprácou s inými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, najmä
Banská Bystrica, Lučenec, Poltár, Revúca,
• poskytovaním poradenstva a povinnej praxe pre študentov vysokých škôl, podieľaním sa na
výskumoch/prieskumoch študentov VŠ v praktickej časti záverečných prác,
• participáciou OZ na projektových úlohách iných subjektov.

Správu vypracovali: Mgr. Mária Hudcová
Mgr. Jana Ciráková

Správa bola prerokovaná na pracovnej porade dňa 15.10.2018

V Rimavskej Sobote, 15.10.2018
Mgr. Mária Hudcová
riaditeľka CPPPaP
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