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Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie  -   
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Komárno   
 
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencii  v Komárne ( ďalej 
len CPPPaP ) je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré realizuje 
svoju činnosť prevažne na požiadanie  školských a predškolských zariadení, ako i rodičovskej 
verejnosti patriacich do jeho územnej pôsobnosti.  Na požiadanie centrum   spolupracuje aj so 
školami s vyučovacím jazykom maďarským  z okresu Nové Zámky.  
 
 CPPPaP  vo svojej činnosti vychádzal   zo štatútu CPPPaP, z plánu práce na školský 
rok 2013/2014, z POP pre školský rok 2013 /2014,  a rešpektuje  všetky legislatívne normy 
súvisiace s charakterom jeho činnosti.  
 
 CPPPaP  Komárno  je štátna rozpočtová organizácia  od 01. 07. 2010 s právnou 
subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene od  01. 07. 2010 a má 
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  Štatutárnym zástupcom je riaditeľ, ktorý je 
oprávnený konať v jeho mene v plnom rozsahu.  Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ,  
Okresný úrad Nitra - prednosta okresného úradu Nitra.  
  
 
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 usmernenie MŠ SR č. 10 / 2006  - R z 25. 5. 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.  

 
3. Plánu práce Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne na 

školský rok 2013/2014 
  
4. Koncepcie rozvoja CPPPaP Komárno na roky 2009 - 2014  
 
5. Ďalšie podklady - výstupy z programu EVUPP - vypracované na účely povinnej evidencie 

činnosti CPPPaP na účely vyhotovenia štatistických výstupov, vrátane štátnych 
štatistických výkazov. 
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S p r á v a  
 

o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti  
za  školský rok 2013 / 2014 

 
 I. Vyhláška č. 9/ 2006  - § 2 ods. 1. 
a) Základné identifikačné údaje  o školskom zariadení  ( § 2 ods.1 písm. a). 
 
 Názov školského zariadenia: 
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 Adresa  školského zariadenia :  
  Pevnostný rad  14,  945 01 Komárno  

 
Tel. číslo    :                035 – 7731 408                     webové sídlo: www.cpppap-komarno.sk  
Tel. číslo  - fax :         035 -  7732 663                      e mail : cppp.kn@gmail.com  

                 
Údaje o zriaďovateľovi :            Okresný úrad Nitra  
                                                       Štefánikova trieda  69 
                                                       949 01 Nitra  
                                                                                                       
  Riaditeľka CPPPaP :                    - Mgr. Marta Matusová, psychológ   
 Zástupca riaditeľa CPPPaP         - PhDr. Mária Sudorová, psychológ  
  
 
 II.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy - školského zariadenia:   
 
 1) Údaje o rade školy : 
CPPPaP Komárno - typ školského zariadenia bez rady školy.  
 
2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánov 
riaditeľa školy: 
CPPPaP Komárno - typ školského zariadenia bez uvedených orgánov. 
                                    
b) Údaje o klientoch CPPPaP Komárno za školský rok 2013/2014 ( § 2 ods.1 písm.b)  
 
 CPPPaP  poskytovalo  komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, 
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu  starostlivosť deťom a žiakom najmä 
v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti 
o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.   
  V zmysle vyhlášky MŠ SR 325/2008 o školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie a podľa § 132 a § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  CPPPaP 
poskytovalo služby deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelanie, deťom od 
prijatia na predprimárne vzdelanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, 
zákonným zástupcom detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom škôl. Zákonným 
zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytovalo poradenské služby a vykonávalo 
preventívno-výchovné, odborno-preventívne a metodicko-odborné činnosti . 
 
  

http://www.cpppap-komarno.sk
mailto:cppp.kn@gmail.com
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V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 325/208 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 
prevencie metodicky usmerňovalo činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v 
školách a školských zariadeniach a výchovných poradcov, liečebných a sociálnych pedagógov v 
ZŠ, SŠ a v školách pre žiakov s nadaním.  
 
 Činnosti odborných zamestnancov bližšie určuje Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
  Školy a školské  zariadenia, ktorým CPPPaP Komárno  poskytuje svoje služby a 
kvantitatívne vyjadrenie štruktúry potencionálnej klientely CPPPaP   v školskom roku 
2013/2014 je v nasledovnej tabuľke.  
 
( Spracované na základe informácií zverejnených na   www stránke ÚIPŠ Bratislava )  
 
  Potenciálna klientela vo vzťahu k personálnemu obsadeniu CPPPaP  
Školské 
zariadenie : 

Počet  
zariadení :  Počet potencionálnej klientely: 

Materská škola  52                        3363  detí  
Základná škola  47                        7279  žiakov 
Gymnázium 4                           972  žiakov  
Stredná odborná 
škola 

7                        2 124žiakov  

SPOLU  110                       13 738  žiakov  
 
- aktuálny stav :  2 748 potenciálnych klientov / na  1 psychológa ( vrátane riaditeľa )  
- odporúčanie :   1 200  potenciálnych klientov / na  1 psychológa  
 
- aktuálny stav :   4 579  potenciálnych klientov / na  1 špeciálneho pedagóga   
 - odporúčanie :   2 500 potenciálnych klientov / na  1 špeciálneho pedagóga 

 
Ø Počet evidovaných klientov v CPPPaP Komárno  
v školskom roku 2013/2014  : 1550 

  
 pred zač. povinnej škol. dochádzky: 746 
 plniace povinnú škol. dochádzku: 575 
 po ukončení povinnej škol. doch.: 229 
 
 Ø Dôvody príchodu klienta do CPPPaP Komárno :  
 
 Školská zrelosť: 758 
 Problémy v učení: 226 
 Problémy v správaní: 105  
 Disociálna činnosť 6 
 Osobn. a psychické problémy: 124 
 Profesijná orientácia: 261 
 Sociálno-patologické javy: 2  
 Poruchy vo vývine reči: 8  
 Rodinné a iné dôvody: 60 
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 Ø Klienti CPPPaP Komárno podľa druhu školy, zariadenia:  
 
 Materské školy a špeciálne MŠ: 746 
 Základné školy – 1. stupeň: 234  
 Základné školy – 2. stupeň: 331  
 ŠZŠ pre žiakov so zdrav. znevýh.: 9  
 ZŠ ( špeciálne triedy )  :  1 
 Gymnáziá: 100 
 Stredné odborné školy: 23 
 Špeciálne SOU, OU a prakt. školy: 1  
 Rodiny, školsky nezaradené: 1 
 
 
Ø Evidovaní klienti CPPPaP Komárno, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť, 

Počet aktivít :  
 
  

Spolu  
v tom individuálne 

jednorázové/opakujúce 
sa  

v tom skupinové  
jednorázové/opakujúce

sa  
Diagnostika  
 

2531 1796 / 635 81 / 0 

Poradenstvo  
 

1349 667 / 637 33 /12 

Terapia reedukácia, 
rehabilitácia  

321 171 / 141 8 2 

Spolu  4201 2634 / 1413             122/14 
 

 
Počet účastníkov : 
 
 
 Spolu  

 
 

v tom na aktivitách 
jednorázových / 
opakujúcich sa  

vtom na aktivitách 
jednorázových /  
opakujúcich sa  

Diagnostika  
 

1513 474 / 263 757 / 19 

Poradenstvo  
 

790 338 / 254 179 / 19 

Terapia, reedukácia  
rehabilitácia  

214 65 / 143 1 4 

Spolu  1550 504 /265  762 / 19 
 

( v tejto tabuľke súčet  v stĺpcoch je v absolútnych číslach, nie je mechanickým súčtom,nakoľko 
evidovaní klienti boli nielen diagnostikovaní, mali poskytnutú aj poradenskú, 
resp.terap.rehab.starostlivosť)  
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Rozdelenie základných škôl na obvody:    
 Odborní zamestnanci v našom zariadení pracujú s klientelou podľa  obvodov, „ 
Rozdelenie základných škôl na obvody“ ( viď tabuľku ) čo sa nám na základe skúseností 
z predchádzajúcich rokov osvedčilo. 

 Základné školy sa môžu na tohto odborníka priamo obrátiť s požiadavkami na 
realizáciu psychologických, a špeciálno-pedagogických vyšetrení ako i riešení problémov 
v oblasti psychologického poradenstva či  prevencie.  

Základné školy „svojich odborníkov“ – psychológa, či špeciálneho pedagóga 
pozývajú na besedy, na zasadnutia pedagogických  rád, metodických združení učiteľov, sú  
členmi  školských rád.   

Slobodná voľba odborníka je však pre každú školu samozrejmá a takéto rozdelenie 
je zaužívané iba kvôli pružnému priebehu psychologických a špeciálno-pedagogických 
vyšetrení.    

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení odborní zamestnanci centra, kde vidieť, že na 
jedného psychológa pripadá priemerne 10 až 13 ZŠ v závislosti od veľkosti školy resp. počtu 
žiakov.  Na  problémy špeciálno-pedagogického charakteru centrum má troch odborníkov.  

 
 Rozdelenie škôl  :     
PhDr.  
Sudorová  
psychológ 

Mgr. 
Kállayová 
psychológ 

PhDr.  
Uhrinová 
psychológ 

Mgr.  
Korimová 
psychológ 

KN – Komenského VJS Sokolce VJM KN VJS – 
Rozmarínová 

KN – Ul. Práce 
VJM 

Pribeta VJM Zem. Olča VJM KN – Pohraničná KN – Eotvosa VJM 
Sv. Peter VJM Čičov VJM Hurbanovo KN – Mieru VJM 
Kolárovo – Škols. VJM Okoličná n. O. 

VJM 
Imeľ Kolárovo – Palk. 

VJM 
Bát. Kosihy VJM Zlatná n. O. VJM Pribeta Nevady VJS+VJM 
Marcelová VJM Veľké Kosihy 

VJM 
Svätý Peter Kravany n. D. VJM 

Čalovec VJS+VJM Tôň VJM Bátorove Kosihy Martovce VJM 
Modrany VJM Trávnik VJM Marcelová Moča VJM 
Radvaň n. D. VJM Búč VJM Šrobárová Iža VJM 
Chotín VJM KN – Mariánum 

VJM, cirk. škola 
Kolárovo – 
Rábska 

 

Kameničná VJS+VJM  Zemianska Olča  
Hurbanovo VJM    
    

PaedDr. Anna Lukáčová – špeciálno-pedagogická starostlivosť pre  ZŠ S VJM  

Mgr. Helena Vicianová    - špeciálno-pedagogická starostlivosť pre všetky MŠ  

Mgr. Darina Ježová  -      špeciálno-pedagogická starostlivosť pre ZŠ  s VJS 
 
Vysvetlivky : VJS  -  vyučovací jazyk slovenský  
                      VJM -  vyučovací jazyk maďarský  
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V oblasti poskytovania odbornej psychologickej,špeciálno-pedagogickej starostlivosti 
sme kládli dôraz na:  
 Ø včasné podchytenie, poradenské a terapeutické korigovanie rizikových prejavov 
detí s problémami v učení, správaní a v osobnostnom vývine;  
 
 Ø psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poradenstvo, rediagnostiku a 
poradenstvo, rehabilitáciu (sociálno-psychologický tréning, reedukáciu a korekcie);  
 
 Ø skupinové sociálno-pedagogické činnosti, vzhľadom na požiadavky škôl na 
skupinové formy činnosti so žiakmi;  
 
 Ø úzku spoluprácu s rodinou, so školami a školskými zariadeniami.    
  
 K najpočetnejšej kategórií evidovanej klientely patrili deti s v časnou diagnózou a deti  
u ktorých sme posudzovali školskú pripravenosť, potom to boli žiaci s problémami v učení a 
správaní a v porovnaní s minulým školským rokom stúpla klientela žiakov a študentov s 
osobnostnými a psychickými problémami.  
 
 
Včasná diagnostika , posudzovanie školskej spôsobilosti : 
   
Ø rozšírili sme dostupnosť včasnej a precíznej diagnostiky a pedagogicko-
psychologického  a špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími  potrebami, vrátane detí s jazykovou/rečovou bariérou,  detí z 
minoritných skupín, zo sociálne znevýhodneného prostredia,  
 
Ø odbornými aktivitami a intervenciami sme priebežne podporovali optimalizáciu a 
harmonizáciu kognitívneho, sociálneho a osobnostného vývinu detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, čím sme prispievali aj ku skvalitneniu  pripravenosti  detí na vstup 
do školy, k prevencii ťažkostí v učení,  
 
Ø uskutočňovali sme  depistážne vyšetrenia päťročných detí zamerané na všetky oblasti 
vývinu, ktoré sú potrebné  pre úspešné zaradenie dieťaťa do systému školského vzdelávania,s 
výsledkami  boli oboznámení rodičia i učiteľky materských škôl, s poradenstvo a návodom 
ako rozvíjať jednotlivé oblasti vývinu,  
 
Ø pri posudzovaní školskej spôsobilosti sme spolupracovali s predškolskými 
zariadeniami nášho okresu a so základnými školami, školskú spôsobilosť sme  posudzovali 
aj na základe požiadaviek zákonných zástupcov, hlavne u detí so  známkami zníženej úrovne 
pripravenosti na vstup do školy, tiež u detí so zdravotným  znevýhodnením a u detí 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme primárnej prevencie 
školskej neúspešnosti,  
 
Ø posudzovali sme tiež úroveň školskej spôsobilosti u detí so známkami všeobecného 
intelektového nadania,  
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Ø zákonným zástupcom detí predškolského veku sme poskytovali individuálne poradenstvo 
zamerané na možnosti stimulácie a rozvíjania poznávacieho a osobnostného vývinu  dieťaťa, v 
odôvodnených prípadoch sme deťom ponúkali možnosť zaradenia do stimulačného programu v 
našom zariadení,  
Ø realizovali sme sa  kontrolným  vyšetreniam u detí po odklade PŠD,  
Ø na pozvanie základných škôl sme sa zúčastnili zápisu do 1. ročníkov v ZŠ,  
 
Ø  konzultovali  sme s vedením ZŠ aj problematiku posudzovania úrovne pripravenosti detí 
nenavštevujúcich MŠ, pochádzajúcich z málo podnetného a sociálne znevýhodneného prostredia,   
 
Ø podľa potreby a na požiadanie sme konzultovali problematiku dieťaťa aj so sociálnymi 
kurátormi,  
Ø v správach zo psychologického vyšetrenia sme v odporúčaniach uvádzali návrh na prijatie 
do 0-ého ročníka ZŠ u detí,  
Ø v rámci osvetovej činnosti sme sa zúčastnili rodičovských stretnutí s rodičmi v MŠ, k 
problematike „Školskej zrelosti/spôsobilosti“.  
 
Žiaci s problémami v učení, správaní v emocionálnom vývine, so zdravotným 
znevýhodnením, pochádzadzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
 
 
Ø priebežne sme sa venovali deťom/žiakom s nerovnomernosťami a oneskoreniami vo 
vývine, s ťažkosťami v emocionálnom vývine, s poruchami psychického vývinu, 
deťom/žiakom pochádzajúcim z málo podnetného a sociálne znevýhodneného prostredia,  
 
Ø pomáhali sme priebežne riešiť problematiku detí/žiakov so špecifickými vývinovými 
poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, so zdravotným 
oslabením, v úzkej spolupráci s rodinou a školou, na základe požiadaviek škôl a zákonných 
zástupcov, príp. na odporučenie detského a odborného lekára, tiež aj na základe požiadania 
sociálnej kurately,  
 
Ø u detí/žiakov s poruchami správania sme sa zameriavali na podporu a optimalizáciu 
ich psychosociálneho vývinu, na zlepšenie autoregulácie v správaní, efektívneho zvládania 
konfliktov, odolnosti voči negatívnemu tlaku okolia a ponuke drog, podporu vytvárania  
zdravého hodnotového systému, pomáhali sme im v riešení maladaptívnych ťažkostí, rozvíjali 
sme ich komunikačné a sociálne zručnosti, sociálnu senzitivitu, kooperatívne správanie, 
podporovali sme ich zdravý psychosociálny vývin,  
 
Ø priebežne sme úzko spolupracovali s rodinou a školou, s CŠPP, odbornými lekármi, 
sociálnou kuratelou pri ÚPSVaR a pod.;  
 
Ø na základe požiadaviek škôl sme realizovali diagnostiku detí/žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, s následným poradenstvom pre pedagógov a zákonných 
zástupcov detí/žiakov priamo v ZŠ: Hurbanovo s VJM, ZŠ Nesvady S VJM ,  ZŠ Dulovce, 
ZŠ Modrany, priamo v teréne s opakujúcou sa frekvenciou.  
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Profesijné poradenstvo :  
 
V oblasti profesijnej orientácie sme pracovali so žiakmi zo základných škôl a študentami zo 
stredných škôl skupinovo aj individuálne.   

  Pri skupinových vyšetreniach na základe orientačného vyšetrenia intelektových 
schopností a záujmového dotazníka sme sa pokúsili nasmerovať žiakov pri prvej voľbe 
ďalšieho štúdia a profesie. Každý žiak dostal písomné krátke vyjadrenie o výsledku vyšetrenia 
prostredníctvom výchovného poradcu  na škole. Zároveň bola ponúknutá možnosť 
individuálnej konzultácie rodiča o výsledku vyšetrenia  v našom  centre.  

Ďalej sme realizovali :  
 
Ø individuálnu a skupinovú diagnostiku a poradenstvo pre žiakov končiacich v nižších 

ročníkoch ZŠ, žiakov profesijne nerozhodných, ale aj žiakov 3. ročníkov 
gymnaziálneho štúdia ( na žiadosť školy resp. študentov),  

Ø poskytovali sme kariérne poradenstvo žiakom so ZŠ a SŠ s ohľadom na voľbu 
študijného a učebného odboru na SŠ, pred výberom študijných programov na VŠ, pri 
výbere voliteľných predmetov, 

Ø v poradenskej práci sme sa snažili podľa možností zariadenia využívať i počítačové 
programy: Sprievodca svetom povolaní a Proforient, 

Ø realizovali sme poradenské individuálne konzultácie pre zákonných zástupcov. 
 
Identifikácia všeobecného intelektového nadania:  
 
Ø na základe požiadania rodičov detí a žiakov  sme posudzovali návrhy na prijatie detí a 

žiakov do tried  so všeobecným intelektovýn nadaním, a návrhy na individuálne 
začlenenie týchto žiakov v bežných triedach ZŠ a SŠ,  

Ø podľa potreby sme realizovali rediagnostiku týchto žiakov  
 
Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami :  
Ø spolupracovali sme s naším zriaďovateľom- okresný úrad Nitra, so školami a 

školskými zariadeniami ( MŠ,ZŠ,SŠ, OU, VÚDPaP Bratislava, CPPPaP Nitra,CŠPP 
Komárno, so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, s ÚPSVaR, s lekármi pre deti a 
dorast, s odbornými lekármi, so školskými úradmi v okrese Komárno, CVTI 
Bratislava,  s Ligou za duševné zdravie. 

Ø odborní zamestnanci nášho centra vzájomne úzko spolupracujú s CŠPP v Komárne, 
konzultujú závery zo psychologických vyšetrení u spoločných klientov. Vzájomná  
spolupráca  Nitrianskeho centra, povereného našim  metodickým  usmerňovaním, je 
na veľmi dobrej úrovni a Okresný úrad Nitra - odbor školstva  vytvára  primerané  
podmienky a plne podporuje našu činnosť.  

 Odborní zamestnanci sa priebežne oboznamovali s informačným bulletinom pre 
zamestnancov  v rezorte školstva, odborným časopisom Prevencia, venovali pozornosť 
samoštúdiu odbornej literatúry,priebežne boli oboznamovaní s platnou legislatívou v rámci 
interných pracovných porád.  
 
 Boli sme členmi školských rád: Spojenej školy Hradná Komárno, Špeciálnej základnej 
školy, s VJM  Hurbanovo, Špeciálnej základnej školy s VJM Kolárovo, Špeciálnej základnej 
školy Kolárovo, Špeciálnej základnej školy Hurbanovo - Zelený Háj . 
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Aktivity v odborno metodickej, preventívno-výchovnej činnosť , preventívne 
programy, práca s deťmi,žiakmi, zákonnými zástupcami a pedagógmi.  
 
Ø Odborno metodická činnosť CPPPaP Komárno :  
 

    Počet  
aktivít  

Počet účastníkov  

Individuálne  
konzultácie  

Konzultácie  
s rodičmi  

92 120 

Skupinové  
činnosti  
pre pedagógov  

Metodické návštevy na školách   
56 

 
173 

Ostatné  
odborné 
činnosti  

Osvetová propagačná, 
podklady pre  

IVP, metodické  
materiály  

 

 
 

30 

 
 

206 

  V snahe riešiť problémy na školách a zároveň zvýšiť efektívnosť našej práce 
sme na  troch veľkých Komárňanských školách zaviedli, že  odborní pracovníci s 
pravidelnosťou raz do mesiaca   konzultujú, riešia vyskytujúce sa problémy  a vyšetrujú 
žiakov v teréne na ZŠ, metodicky usmerňujú pedagógov.  

 Ponuku našich služieb školám sme na začiatku školského roka zaslali na školy 
(služby a aktivity určené pre žiakov, pedagógov), tiež ponuku preventívno-výchovných a 
metodicko-odborných aktivít nášho zariadenia  Na začiatku školského roka sme si 
aktualizovali údaje o ZŠ a SŠ v našom okrese, zmapovali sme si, na ktorých školách je 
zriadený 0-tý ročník, špeciálna trieda a pre aký druh zdravotného znevýhodnenia, či majú 
školy školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, školského logopéda, 
liečebného pedagóga, či na školách pracujú asistenti učiteľa, aktualizovali  sme si údaje o 
koordinátoroch prevencie škôl nášho okresu, výchovných poradcoch, zmapovali ich záujem o 
účasť preventívno-výchovných aktivitách, seminároch, ktoré majú možnosť absolvovať v 
našom zariadení.  

 Poskytovali sme individuálne i skupinové psychologické, špeciálno-pedagogické a 
sociálno-pedagogické poradenstvo, tiež telefonické konzultácie a intervencie: pre rodičov a 
pedagógov detí a žiakov, pri riešení otázok ich výchovy a vzdelávania, návrhov na prijatie do 
škôl pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, SŠ, poradenstvo pri návrhoch MŠ, ZŠ a 
SŠ na individuálne začlenenie, k Testovaniu-9, k Maturite, odporúčania na asistenta učiteľa a 
tiež zvládnutia ostatných ťažkostí a bariér detí aj žiakov.  

                   
V tomto školskom roku odborní pracovníci centra opäť  často vychádzali do terénu  
nakoľko klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú finančné možnosti na 
cestovanie do okresného mesta. 
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 Preto sme vyhoveli požiadavkám škôl a problémy sa riešili v teréne na pôde školského 
zriadenia, a to v tých prípadoch, keď rodič bol ochotný spolupracovať a súhlasil so 
psychologickým vyšetrením. Školy  nám vychádzali v ústrety a refundovali cestovné náklady 
pre zamestnancov centra.  
 Na vyšetreniach v teréne sa odborní zamestnanci zúčastnili 155 krát. Boli to 
konzultácie na úrovni vedenia školy a triednych učiteľov a ďalšími zainteresovanými 
pedagógmi o žiakoch a deťoch evidovaných v našej starostlivosti. Psychologické vyšetrenia v 
teréne sa uskutočnili väčšinou  pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia 
z podnetu škôl. 

 
 Práca v teréne -  psychologické, špeciálno-pedagogické  

 vyšetrenia a metodicko-inštruktážne návštevy (MIN) 
 

    
Druh školy Počet návštev 

PV 
Počet návštev 

MI 
ZŠ 131 45 
MŠ 21 11 
Špeciálne ZŠ 3 0 
SPOLU 155 56 

 

Skupinové profesijné poradenstvo : 
 
Metodicko-odborné aktivity: interaktívne beseda na ZŠ a SŠ :  
Kam po skončení ZŠ - voľba povolania - 7 besied /  95 žiakov ZŠ  

Voľba povolania po  strednej škole -         6 besied / 146 žiakov SŠ        

 Na základe požiadania škôl sme skupinovo vyšetrili žiakov 8. a 9. ročníkov  

ZŠ na voľbu povolania. - prieskum profesijných záujmov na vzorke 251 žiakov . 

 
Ø Prevencia sociálnej patológie , prentívne programy : 

 Počet - aktivít  Počet účastníkov  
Skupinové činnosti  36 690 
Ostatné odborné činnosti  16 113 
Spolu   52 803 
Počet predložených projektov  1  
Počet schválených projektov  1 Dotácia : 2340,- Eur  
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 V oblasti prevencie sociálno-patologických javov sme realizovali individuálnu  i 
skupinovú, krátkodobé ale aj dlhodobé , odborné činnosti zamerané na prácu s 
deťmi/žiakmi/klientmi s rizikovým správaním,poruchami správania a ohrozeným 
psychosociálnym vývinom. Poskytovali sme priebežné poradenské konzultácie zákonným 
zástupcom, pedagógom a príslušným  odborníkom, v záujme pomôcť klientovi pri 
prekonávaní vzniklých problémov.  
 
Skupinové činnosti:  
preventívno-výchovné aktivity, interaktívne besedy pre žiakov ZŠ a SŠ   

 
Por. 
č. 

Téma - názov  Počet  
besied  

Počet 
účastníkov  

 Oblasť prevencie šikanovania a agresivity   
1 Prevencia šikanovania - pre žiakov ZŠ  8 149 
2 Naša trieda - akí sme ? - pre žiakov ZŠ  3 57 
 Prevencia drogových závislostí    
3 Protidrogová prevencia  - pre žiakov ZŠ  4 82 
4 Vieme povedať NIE !?  - pre žiakov SŠ  4 108 
5 Nelátkové závislosti - pre žiakov SŠ  3 42 
 Podpora duševného zdravia a zdravého životného 

štýlu 
  

6 Medzi nami dievčatami - o dospievaní - žiaci ZŠ  2 29 
7 Kamarátstvo, priateľstvo, láska -  pre žiakov ŠZŠ  2 28 
8 Kamrátstvo, priateľstvo, láska - pre SŠ  2 24 
9 Zvládanie záťažových situácií - pre žiakov ZŠ  2 28 
10 Začiatky v novej škole, v novej triede - pre žiakov SŠ  3 101 
11 Duševné zdravie - pre žiakov ZŠ   4 54 
12 Interaktívna beseda s rodičmi detí MŠ - výchovné 

problémy  - pre rodičov  
2 28 

13 Dieťa pred vstupom do školy - školská zrelosť pre 
rodičov  

3 58 

14 Školská spôsobilosť dieťaťa - pre pedagógov  2 52 
 Prevencia obchodovania  s ľuďmi    

15 Prevencia s obchodovania s ľuďmi pre žiakov SŠ  4 58 
 Spolu  47 898 

 
  

Aktívne sme sa zapojili do " Dňa duševného zdravia"  organizovaný v spolupráci s Úradom 
verejného zdravotníctva v Komárne, a realizovali sme besedy na ZŠ Rozmarínová, Komárno, 
SŠ Budovateľská Komárno, Gymnázium H. Selyeho Komárno, SŠ s JVM Kolárovo. 
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 Z preventívnych programov pre študentov stredných škôl najžiadanejším bol cyklický 
program "Duševné zdravie na stredných školách". Cieľom programu je interaktívnou, 
diskusnou formou oboznámiť študentov s tromi základnými témami " Duševné zdravie verzus 
duševné poruchy" , " Smútok a depresia", "Rodinu si nevyberáme, ale priateľov áno" 
 

Realizovali sme nasledovné preventívne programy : 
 

Por.č Názov preventívneho programu  Účastníci Počet stretnutí  
1 Duševné zdravie na strednej škole 14 žiakov,Gymn. 

 ĽJŠ Komárno  
5 

2 Duševné zdravie na strednej škole  9 žiakov SOŠ  
Bratislav. cesta KN 

5 

3 Obdobie dospievania a príprava na voľbu 
povolania  

12 žiakov  
ZŠ Zemianská Olča  

5 

4 Podpora kooperatívneho správania - 
zvládanie záťaže 

13 žiakov  
ZŠ pohraničná 
Komárno  

3 

Cieľom programu Duševné zdravie na strednej škole je znížiť predsudky, zábrany pre 
kontaktovanie odborníkov z oblasti duševného zdravia v prípade, že študent či niekto z jeho 
bližšieho okolia trpí dlhotrvajúcimi duševnými problémami a ťažkosťami. 
Aj v tomto školskom roku sme realizovali aktualizáciu údajov o využitie progranu Cesta k 
emocionálnej zrelosti na plne organizovaných ZŠ - zber a vyhodnotenie údajov za okres 
Komárno, na žiadosť CVTI  Bratislava.  
V tomto školskom roku sme opäť ponúkli pedagogickým zborom na základných  školácha 
materských školách   sociálno-psychologický výcvik-tréning s názvom "Psychohygiena a 
tolerancia  záťaže u pedagógov ". O ponúknutý výcvik bol veľký záujem zo strany škôl. 
Menším problémom bolo zladenie termínov, nakoľko týchto výcvikov by sa mali zúčastniť 
celé pedagogické kolektívy, preto sme ich realizovali v rámci školských prázdnin. Na väčšine 
škôl výcvik prebiehal v dvoch paralelných skupinách, kvôli vysokému počtu pedagógov, 
každú skupinu viedli dve odborné zamestnankyne centra. Výcvik v tomto školskom roku sme 
z časových a personálnych dôvodov vedeli realizovať na  dvoch predškolských zariadeniach  

Výcviky, metodicko-odborné stretnutia semináre pre pedagógov  

Por.č.  Stretnutia s pedagógmi ich 
obsahové zameranie  

Počet účastníkov  Dátum konania  

1 Deti s problémami ako s nimi ? 13 pedagógov ZŠ  16.11.13 -  6 hodín 
2 Deti s problémami  ako s nimi ?  10 pedagógov MŠ  16.11.13 - 6 hodín  
3 Psychohygiena a tolerancia záťaže 

u pedagógov  
13 pedagógov MŠ  01.07.14  -7 hodín  

4 Psychohygiena a  tolerancia záťaže 
u pedagógov  

23 pedagógov  MŠ   28.08.14 - 7 hodín  

5 Metodicko- odborné stretnutie 
výchovných poradcov v okrese  

45 pedagógov ZŠ  05.03.14 - 7 hodín  

6 Odborná prednáška-nadané dieťa v 
ZŠ 

35 pedagógov ZŠ  05.05.14 - 4 hodín  
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 Preventívnej  činnosti popri bežnej diagnostickej práci psychológa sa intenzívnejšie 
venuje  jeden zamestnanec – psychológ,  ktorý  je zároveň aj  okresným koordinátorom  
prevencie. Má v starostlivosti i 13  menších základných škôl kde uskutočňuje diagnostickú 
prácu.  

V našom zariadení oddelenie prevencie nemáme, ale na uspokojenie požiadaviek a 
čoraz väčšej potreby preventívnej  činnosti na školách, sa  prevencií venujú aj ostatní 
odborní zamestnanci centra.  

 
Metodické usmerňovanie výchovných poradcov ZŠ a SŠ v okrese Komárno . 

 
V školskom roku 2013/2014 sme metodicky usmerňovali 39 výchovných poradcov 
plneorganizovaných ZŠ a 11 výchovných poradcov SŠ . 

 
 Priebežne sme výchovných poradcov oboznamovali s aktuálnymi informáciami, ktoré 
bolo potrebné pri realizácii úloh z oblasti výchovného poradenstva, s novými učebnými a 
študijnými odbormi, so zmenami v sieti SŠ, s aktuálnou legislatívou, s úlohami, ktoré mali plniť 
vo vzťahu k ŠVS Piešťany, tiež formou pracovných stretnutí. 

 
 V priebehu školského roka sme venovali metodickú pomoc novým výchovným poradcom, 
ktorí do funkcie nastúpili od septembra 2013.  
 
 Poskytovali sme priebežné poradenské konzultácie výchovným poradcom k práci s 
programom Proforient, pri aktuálnych problémoch súvisiacich s vykonávaním profesijného 
poradenstva pri riešení osobnostných, profesijných, sociálnych potrieb detí a kariérneho 
poradenstva, pri odosielaní prihlášok na SŠ.  

 
Spracovali sme nasledujúce metodické a informačné materiály:  

 
Ø Metodické materiály pre rodičov a pedagógov  
  
 - Memorandum dieťaťa 
 
 - Dieťa a biligválna výchova 
 - Dieťa a rozvod rodičov  
 -  Rozmaznané dieťa  
  - Niektoré zásady pri trestaní detí  
 - Ako poznáte, že vaše dieťa je mimoriadne nadané  
 - Adaptácia na Materskú školu 
 - Niektoré dáta o neuropsychickom vývine dieťaťa vo veku 30- 36 mesiacov  
 - Chce s nami spať v posteli.....  
      - Ako u detí rozvíjať vedomie vlastnej hodnoty 
 - Konflikt v triede  
Ďalšie odborné aktivity : 

    
Ø Účasť na zasadnutiach pedagogických radách ZŠ, a školských  radách a výberových 

konaniach na  ŠZŠ  
 
Ø Vedenie adaptačného vzdelávania pre  špeciálneho  pedagóga z DeD Komárno   
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g) Údaje o  zamestnancoch  zariadenia  a plnení kvalifikačného predpokladu 
zamestnancov CPPPaP Komárno  ( § 2 ods. 1 písm. g ). 
 
  V zariadení pracuje 10 zamestnancov, z toho je osem odborných zamestnancov.  
Rozloženie odbornosti päť-5 psychológov vrátane riaditeľa, traja - 3 špeciálny 
pedagógovia. Zariadenie má jedného -1 sociálno-administratívneho zamestnanca a jednu - 
1 upratovačku.  

 V tomto školskom roku pracoval na  znížený pracovný úväzok -80 % jeden odborný 
zamestnanec- psychológ. Ostatní odborní zamestnanci majú 100 % úväzky.  

Na čiastočný úväzok (30%) pracuje  jeden zamestnanec- upratovačka zariadenia.  
Odborní zamestnanci:  

 
1. Mgr. Marta Matusová  - riaditeľka, samostatný psychológ, Filozofická fakulta 

UK Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie,  špecializácia, pedagogicko-
poradenská psychológia. 

 
2. PhDr. Mária Sudorová - psychológ s 1. atestáciou, Filozofická fakulta UK 

Bratislava, jedno odborové štúdium    psychológie,  špecializácia, pedagogicko-
poradenská psychológia. 

 
3. Mgr. Jolana Kállayová - samostatný psychológ,  Filozofická fakulta UK 

Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie,špecializácia, pedagogicko-
poradenská psychológia  

 
          4.  Mgr. Irena Korimová - samostatný psychológ ,Filozofická fakulta  Prešovskej 
      Univerzity, jedno odborové štúdium psychológie, špecializácia - klinická  
       psychológia. 

 
4. PhDr. Katarína Uhrinová – psychológ s 1.atestáciou, Filozofická fakulta UK 

Bratislava, jedno odborové štúdium    psychológie, špecializácia –klinická 
psychológia 

                                       
5. PaedDr. Anna Lukáčová  – špeciálny pedagóg s 1.atestáciou, Ped. Fakulta UK 

Bratislava , katedra špeciálnej  pedagogiky, špecializácia, vychovávateľstvo pre 
osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť.  

 
7. Mgr.  Helena Vicianová   – nekvalifikovaný zamestnanec, Ped..Fakulta  UK  
Bratislava, predškolská pedagogika      špecializácia,  špeciálna pedagogika pre deti 
predškolského veku.   
 
8. Mgr. Darina Ježová  – samostatný špeciálny pedagóg, UKF v Nitre, učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická 
fakulta, v študijnom programe  Špeciálna pedagogika v špecializácií Poradenstvo . 
 

Administratívny zamestnanec:  
1. Oľga Olvecká   –  stredná odborná škola  s maturitou   

Upratovačka  :     
1. Johana Mácsiková – stredná odborná škola  
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 Jeden zamestnanec  nášho centra  nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa 
vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre 
jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Od septembra 2014 zaháji    
štúdium na doplnenie  svojej  kvalifikácie.  
                                                                                                                                                            
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov  CPPPaP  ( § 2 ods. 1 písm. h ). 

 
 V školskom roku 2013/2014 absolvovali odborní zamestnanci vzdelávanie v rámci 
prehlbovania svojich odborných kompetencií, zručností a vedomostí.  
Niektorí odborní zamestnanci absolvovali aj akreditované programy v rámci kontinuálneho 
vzdelávania.  
   
Ø jednodňový seminár  - Nový zákon o ochrane osobných údajov , organizované PROEKO, 

Bratislava, zúčastnil sa  jeden  zamestnanec,   riaditeľka centra,  
Ø informačno-konzultačný seminár - k Zákonu č. 312/2013Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch - aktuálne zmeny v 
praxi, Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava - jeden zamestnanec, riaditeľ 
centra, 

Ø konferencia s medzinárodnou účasťou - Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho 
ovplyvňujú , usporiadanú pri príležitosti 50 výročia vzniku v VÚDPaP- u  Bratislava - 
jeden zamestnanec - psychológ,  

Ø vzdelávanie v technike Farby života - metóda diagnostikovania stavu a procesov vo 
vedomí jednotlivca - 5 zamestnancov - psychológov , pod záštitou VÚDPaP Bratislava, 

Ø vzdelávanie v technike Farby života - Metóda merania symptómov a charakteristík 
zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy - 5 psychológov, pod záštitou 
VÚDPaP Bratislava,  

Ø vzdelávanie v programe COMDI - MODUL A - 8 zamestnacov, pod záštitou VÚDPAP 
Bratislava  

Ø Pracovné stretnutie zamestnancov centier v Nitrianskom kraji - 3 stretnutia- zúčastnil sa 
riaditeľ zariadenia, 

Ø odborný seminár -  občianske združenie CARISSIMI Komárno - Vplyv umenia pri 
viacnásobných postihnutiach - jeden zamestnanec, psychológ  

 V rámci celoživotného vzdelávania celý rok prebieha priebežné nadobúdanie nových 
poznatkov  samovzdelávaním. Odborní zamestnanci plne využívajú internú knižnicu centra. 
 Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje 
odborným zamestnancom získanie nových vedomostí, zručností, s cieľom udržiavať, 
zdokonaľovať a dopĺňať potrebné kompetencie na výkon odbornej činnosti.  
 
 Kontinuálneho vzdelávania sa zúčastnili nasledovní  odborní zamestnanci :  
 
Ø PhDr. Mária Sudorová - ukončené aktualizačné vzdelávania - Prípravné atestačné 

vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 
v rozsahu 60 hodín, poskytovateľ MPC Bratislava . 

Ø PhDr. Katarína Uhrinová - ukončené aktualizačné vzdelávania - Prípravné atestačné 
vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 
v rozsahu 60 hodín, poskytovateľ MPC Bratislava. 

Ø PaedDr. Anna Lukáčová - ukončené aktualizačné vzdelávania - Prípravné atestačné 
vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 
v rozsahu 60 hodín, poskytovateľ MPC Bratislava. 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je CPPPaP zapojené ( § 2 ods. 1písm. j)      
 
 Centrum je zapojené a participuje na realizácií Národného projektu : Komplexný 
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 
prostredí. Národný projekt je realizovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie - 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, je realizovaný vo všetkých krajoch SR 
mimo BA, spolu financovaný zo zdrojov EU.  

 Realizátorom projektu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 
Cyprichová 42 Bratislava. Projekt je schválený MŠVVaŠ SR a má dlhodobý charakter a bude 
trvať do 31.10.2015. Aktivitami projektu počas trvania má prejsť 10 000 žiakov ZŠ so ŠVVP 
a 3000 žiakov ZŠ bez ŠVVP.  

V apríly sme vypracovali rozvojový projekt  k výzve " Psychologické a špeciálno 
pedagogické poradenstvo 2014"  v oblasti ranné poradenstvo pod názvom " Ruka v ruke - 
rodina - materská škola-poradenské centrum " Projekt bol schválený, a  MŠVVaŠ SR  
nám poskytlo finančný príspevok vo výške : 2340 €. Spoluúčasť CPPPaP je vo výške : 140 €.  

 V tomto školskom roku, sme začali s prípravou propagačných materiálov a odborných 
textov do súboru metodických listov pre materské školy.  
k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
CPPPaP (§ 2 ods. 1 písm. k).  

V škol. roku 2013/2014 nebola v CPPPaP Komárno  vykonaná inšpekcia. 
  
l) Priestorové a materiálno technické podmienky  zariadenia ( §2 ods. 1 písm. l )  
 
Ø Centrum  sídli v samostatnej budove, ktoré je z hľadiska veľkosti a stavu priestorov 

málo vyhovujúce. V jednej miestnosti sedia dvaja  odborní zamestnanci, preto pri 
vyšetreniach klientov sa musia striedať. 

Ø Centrum  nemá väčšiu miestnosť na skupinovú prácu s klientmi, pedagógmi, 
výchovnými poradcami.  

Ø Centrum sídli v starom rodinnom dome v centre mesta, steny mimo obdobia 
vykurovacej sezóny stále  vlhnú.  

Ø Vykurovanie prebieha v každej miestnosti plynovými kachľami. 
Ø Vybavenie odbornou literatúrou, testami, didaktickými a terapeutickými pomôckami sme 

dopĺňali len s ohľadom na finančné možnosti v rámci prideleného rozpočtu, ku 
skvalitneniu zabezpečenia výbavy nášho zariadenia nám významne pomáhajú finančné 
prostriedky, obdržané na schválené projekty.  

Ø Centrum   má pripojenie na  internet, má naň prístup každý zamestnanec. 
Ø Budeme  potrebovať finančné prostriedky na zabezpečenie ochrany a poistenia budov a 

majetku. 
  

 Vzhľadom k celkovým potrebám zariadenia, budeme lobovať u zriaďovateľa, 
Okresný úrad Nitra, aby v nasledujúcom období sa komplexne doriešili priestorové 
podmienky CPPPaP.   
  Na základe prieskumu a hľadania budov v našom meste ako aktuálne riešenie, 
ktoré sme avizovali i smerom k zriaďovateľovi, je presťahovanie sa do priestorov , ktoré 
patria životnému prostrediu Okresného úradu Komárno. Táto inštitúcia v rámci programu 
ESO  by sa malo  sťahovať do nových priestorov. Tieto priestory by nám polohou i 
rozlohou v plnej miere vyhoveli.  
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n) Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja ( §2 ods.1písm. c ). 
   
V koncepčnom zámere rozvoja poradne sme si  stanovili nasledovné prioritné ciele popri 

bežnej  diagnostickej  a poradenskej činnosti  smerom ku klientom, ich rodičom ako 
i pedagógom, ktoré sa nám podarilo splniť .  
 
V oblasti odbornej činnosti :        
 

Ø Zamerať sa na zintenzívnenie poskytovania služieb v oblasti pôsobenia 
preventívnych programov na stredných školách . 

  
Ø Vzhľadom na veľký záujem zo strany škôl pokračovať v skupinových 

vyšetrenie – žiakov 8. a 9. roč. ZŠ s cieľom pomôcť pri rozhodovaní,  výbere 
ďalšieho štúdia, respektíve povolania. 

 
Ø Zintenzívniť spoluprácu so stredoškolskou mládežou, zavedením kariérneho 

poradenstva formou skupinových vyšetrení a následnej individuálnej 
konzultácie ako i početnými prednáškami a besedami.  

 
Ø Pokračovať v sociálno-psychologických výcvikoch pre pedagógov ZŠ.  
 
Ø Pri práci so skupinou triedneho kolektívu v oblasti prevencie šikanovania 

zamerať sa podľa poskytnutia priestoru školami na opakujúce sa stretnutia , 
cyklus interaktívnych besied či prednášok. 

 
V oblasti riadenia :  

  
Ø V personálnej oblasti sa nám podarilo zachovať počet zamestnancov zariadenia  

so získaním odbornosti v oblasti  špeciálnej pedagogiky a poradenstva u jedného 
zamestnanca a tak zvýšiť odbornosť zariadenia v špeciálno-pedagogickej oblasti.   

 
Ø Obnova a skultúrnenie priestorov zariadenia, výmena starých kobercov v čakárni 

na estetickú a ľahko udržiavateľnú linoleovú podlahu, čiastočná obnova 
zariadenia centra  - výmena starých kancelárskych kresiel.  

 
Ø Podarilo sa čiastočne eliminovať problém vlhkých stien v budove v rámci riešenia 

havarijnej situácie.  
Ø z finančných prostriedkov z projektov sa nám podarilo obnoviť technické 

vybavenie centra ( kopírka, )  
   Zo stanovených prioritných cieľov sa nám nepodarilo :  
 

Ø Vyriešiť priestorové  podmienky zariadenia. 
Ø Personálne dobudovanie zariadenia.  
Ø Zveľadenie interiéru nášho centra - výmena nábytku v dvoch miestnostiach 

starých už 30 rokov, kde sú taktiež 30 ročné koberce. 
Ø Nepodarilo sa v rámci mzdových prostriedkov ohodnotiť vysoké pracovné 

nasadenie zamestnancov a zabezpečiť finančné prostriedky na osobné 
príplatky.  
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 Stanovené ciele sa nám nepodarilo splniť v oblasti riadenia  hlavne  z nedostatku 
finančných  prostriedkov. Situácia opakovane riešená Okresným úradom Nitra  našim 
zriaďovateľom .  
  
o)Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú 
nedostatky ( §2 ods.1 písm. o ).  
 
Silné stránky zariadenia: 

 
Ø Sústavné  zvyšovanie odbornosti a profesijných kompetencií   zamestnancov. 
Ø Individuálna a dlhodobá starostlivosť o klientov. 
Ø Poskytovanie služieb v teréne,systematická spolupráca so školami.  
Ø Systematická spolupráca s ostatnými partnermi. 
Ø Poskytovanie služieb dvojjazyčne aj pre školy s VJM z iných okresov. 
 
Ø Využívanie moderných diagnostických , poradenských psychologických a 

špeciálno-pedagogických metodík, postupov v riešení problematiky klienta, 
poskytovanie kvalitnej diagnostiky a poradenstva. 

Ø Kultúrne pracovné prostredie.  
Ø Vysoko kvalitný odborný a ľudský potenciál zamestnancov: konštruktívna 

pracovná atmosféra,vysoká miera motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu, vysoká 
miera kooperácie odborných zamestnancov a prevádzkových zamestnancov, 
osobnostné kvality zamestnancov.  

Ø Dobrá úroveň vybavenia odbornou literatúrou, diagnostickými testami a 
pomôckami. 

 
Slabé stránky zariadenia: 

  
Ø Slabé personálne obsadenie vzhľadom na veľkosť potenciálnej klientely a 

vysoký počet škôl a školských zariadení.  
Ø Následne predĺženie čakacích dôb na termíny odborných vyšetrení a hlavne 

špeciálno-pedagogických korekcií.  
Ø Neprimeraná užívateľská úroveň ovládania práce s počítačovou technikou  
Ø Množstvo administratívnych činností  

   
Ø Nevyhovujúce priestorové podmienky, nevhodné podmienky na skupinovú 

prácu klientov v priestoroch CPPPaP,  sedenie dvoch odborných zamestnancov 
v jednej miestnosti.  

 
Ø Nedostatok finančných prostriedkov –na priestorové a personálne dobudovanie  

centra, ako  aj  mzdových  prostriedkov.  Riaditeľ nemá možnosť ohodnotiť 
vysoké pracovné nasadenie niektorých  zamestnancov osobnými príplatkami, 
nemá žiadne motivačné nástroje v tejto oblasti.  

                           
Príležitosti:  
 

Ø K navýšeniu počtu odborných zamestnancov. 
Ø Možnosť ďalšieho profesijného rozvoja odborných zamestnancov v systéme 

kontinuálneho vzdelávania, vrátane vzdelávania v oblasti IKT.  
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Ø Modernizácia a skvalitnenie materiálno-technického priestorov, vybavenia IKT 
Ø Získavanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov - podávanie 

rozvojových projektov. 
RIZIKÁ:  

Ø Nedoriešenie otázky priestorového zabezpečenia CPPPaP  
Ø Personálne obsadenie zariadenia vzhľadom na potenciálnu klientelu okresu 
Ø Limitované prideľovanie finančných  prostriedky  rámci normatívneho 

financovania, nedostatok finančných prostriedkov.  
Ø Riziko zhoršovania technického stavu budov a majetku zariadenia.  
 

Navrhujeme nasledovné opatrenia:  
 
Ø V spolupráci so zriaďovateľom riešiť priestorové podmienky zariadenia 

s aktívnou účasťou CPPPaP  na riešení  i v spolupráci  s miestnou 
samosprávou. 

 
 

Ø V spolupráci so zriaďovateľom riešiť požiadavku so zreteľom na personálne 
posilnenie CPPPaP Komárno do budúcna ( navýšiť počet odborných 
zamestnancov - o 1 psychológa a o 1 sociálneho pedagóga )  

 
Ø Zníženie čakacích dôb na vyšetrenia koordináciou, plánovaním práce 

jednotlivých odborných zamestnancov centra, v daných  priestorových 
podmienkach a možnostiach  zariadenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Vypracovala :   Mgr. Marta Matusová              
                                                                                                              riaditeľka CPPPaP  
 
 
 
 
 
V Komárne 29.10.2014 
 
 
Príloha:  
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti CPPPaP ( § 2 ods.1 pís.m)  
 
 
 

 
 


