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Východiská a podklady: 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Komárne 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 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. Koncepčného zámeru rozvoja CPPPaP v Komárne za obdobie r. 2019-2024. 
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Úvod 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školské 

zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, 

špeciálnopedagogickú, 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, eliminovania porúch 

psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom 

poskytuje poradenské služby (zákon NR SR č.245/2008 Z. z.   o výchove a vzdelávaní - školský 

zákon - a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  132, ods. 1). 

 

Z aspektu vekovej štruktúry klientely CPPPaP poskytuje odborné služby deti od  narodenia 

až po ukončenie prípravy na povolanie.  

 

Základný  rámec  činnosti  CPPPaP  je  zadefinovaný  zákonom NR  SR  č.  245/2008  Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach 

výchovného poradenstva a prevencie.  

 

V školskom roku 2019/2020 CPPPaP vo svojej činnosti súčasne vychádzalo zo Štatútu 

CPPPaP, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na šk. r. 2019/2020 a rešpektovalo 

všetky legislatívne normy súvisiace s charakterom jeho činnosti.  

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Komárne je od 

01.07.2010 štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.  V právnych vzťahoch vystupuje 

vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štatutárnym zástupcom je 

riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v plnom rozsahu vo svojom mene. Riaditeľa CPPPaP vymenúva 

a odvoláva zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra – prednosta okresného úradu v Nitre. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach činnosti 

Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Komárne 

za školský rok 2019/2020 
 
 

I. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. -  2 ods.1 
 
 

a) Základné identifikačné údaje o zariadení (2 ods. 1 písm. a) 
 

 

1.  Názov zariadenia : CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO 

     PORADENSTVA A PREVENCIE 

2.  Adresa zariadenia: Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno 

3.  Telefónne čísla:   035/ 773 14 08 

035/ 773 26 63 

4.  Internetová adresa:     www.cpppap-komarno.sk 

 
     e- mailová adresa:     sekretariat@cpppap-komarno.sk 

 riaditel@cpppap-komarno.sk 

5.  Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra 

6.  Vedúci zamestnanci zariadenia 

Meno a priezvisko: Funkcia: 

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA riaditeľ zariadenia  

Mgr. Irena Korimová zástupca riaditeľa 
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2019/2020 

     (2 ods. 1 písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu. 

 

    Počet klientov (odborné vyšetrenia) v školskom roku 2019/2020 – 899 

 

Dôvody príchodu klienta a iniciátor príchodu do CPPPaP 
 

 

I.r. 

Počet v tom iniciátor príchodu do CPPPaP 

 kliento

v 

depi

- 

klien

t 
rodič,   zariad. 

zdravot

. 

kurátor

, 
špec. 

 spolu stáž sám zákon. 
škol

a 
sociál. zariad. polícia, 

výchov

. 

       
zástup

. 
  

starostli

. 
  súd zariad. 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Školská spôsobilosť 
070

1 
391 208 0 105 71 3 3 1 0 

Problémy v učení 
070

2 
195 0 0 82 101 5 2 0 5 

Problémy v správaní 
070

3 
53 0 0 38 11 1 3 0 0 

Nadanie - talent 
070

4 
4 0 0 1 3 0 0 0 0 

Osobnost. a psychické 

problémy 

070

5 
55 1 3 47 4 0 0 0 0 

Karierové poradenstvo 
070

6 
117 0 0 2 115 0 0 0 0 

Sociálno-patologické 

javy 

070

7 
3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Poruchy vo vývine reči 
070

8 
7 0 0 6 0 0 0 1 0 

Rodinné a iné dôvody 
070

9 
12 0 0 12 0 0 0 0 0 

Osobnostný rozvoj 
071

0 
4 1 0 2 1 0 0 0 0 

Rizikový vývin 
071

1 
12 0 0 10 0 0 1 0 1 

Zdravotné 

znevýhodnenie 

071

2 
46 0 0 30 7 3 3 3 0 

Kontrolný súčet (0701 

až 0712) 

071

6 
899 210 3 338 313 12 12 5 6 

 

Počet potencionálnych klientov nášho zariadenia bol v školskom roku 2019/2020: 13.454 

Do pôsobnosti CPPPaP spadá: 

a) 58 materských škôl 

b) 42 základných škôl 

c) 11 stredných škôl 

d)   1 vysoká škola. 

 

Vzhľadom na svoju geografickú polohu CPPPaP v Komárne pôsobí na dvojjazyčnom území 

a všetky aktivity súvisiace s odbornou činnosťou realizujeme v slovenskom i maďarskom jazyku. 
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V školskom roku 2019/2020 klesol počet diagnostických individuálnych odborných vyšetrení 

oproti predchádzajúcemu školskému roku o 288 klientov. V rámci skupinových jednorazových 

aktivít klesol počet o 430 klientov. Uvedený stav bol zapríčinený pandemickou situáciou spôsobenou 

šírením ochorenia Covid19. V období od 16.3.2020 do 01.06.2020 odborní zamestnanci CPPPaP 

pracovali formou Home Office a poskytovali poradenstvo formou on line chatu cez webovú stránku 

zariadenia, e-mailovou formou a telefonicky. V rámci opakujúcich sa skupinových aktivít stúpol 

počet o 66 aktivít – zameriavali sme sa na skupinové aktivity realizované mimo priestorov CPPPaP. 

   



8  

b 1) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2019/2020  

        (2 ods. 1 písm. b) podľa charakteru odbornej činnosti. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
I.r. 

Počet aktivít Počet klientov 

 

 
 

spolu 

v tom 
 

 
 

spolu 

v rámci odbornej 

starostlivosti 

Individuálne skupinové 
individuálny 

ch 

skupinovýc 

h 

jednor 

azové 

opak 

ujúc 

e sa 

jednor 

azové 

opak 

ujúc 

e sa 

jednor 

azové 

opak 

ujúc 

e sa 

jedo 

rázo 

vé 

opak 

ujúc 

e sa 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Spolu 

(0302+0307+0312+0316+

03 
24+0325) 

 

0301 
1978 1265 421 396 106 899 508 197 261 60 

Diagnostika 0302 1045 500 297 275 106 838 389 175 260 60 

v
 t

o
m

 

psychologická 0303 699 331 168 212 14 614 274 129 211 14 
špeciálnopedagogická 0304 346 169 129 63 92 277 131 58 51 46 
sociálnopedagogická 0305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
logopedická 0306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poradenstvo 0307 598 446 104 113 0 451 318 31 111 0 

v
 t

o
m

 

psychologické 0308 432 308 44 110 0 338 222 8 109 0 
špeciálnopedagogické 0309 164 137 60 2 0 124 105 23 2 0 
sociálnopedagogické 0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kariérové 0311 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 
logopedické 0312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terapia 0313 3 1 4 0 0 3 1 2 0 0 

lv
 t

o
m

 

psychoterapia 0314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
liečebnopedagogická 0315 3 1 4 0 0 3 1 2 0 0 
socioterapia 0316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
logopedická 0317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rehabilitácia 0318 20 14 16 0 0 16 13 6 0 0 

v
 t

o
m

 

sociálno-
psychologický 
tréning 

0319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

reedukácia a 
psychagogika 

0320 20 14 16 0 0 16 13 6 0 0 

nácvik 
sociálnej 
komunikácie 

0321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

relaxačné techniky 0322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fyzioterapia 0323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

výchovná, 
sociálna, liečebná 
ergoterapia 

0324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katamnéza 0325 36 36 0 0 0 35 35 0 0 0 
Anamnéza 0326 276 268 0 8 0 272 264 0 8 0 

Kontrolný súčet (0301 
až 0325) 

0327 5622 3491 1263 1180 318 3888 2275 637 1014 180 



9  

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných zamestnancov 

CPPPaP ku dňu 30. 6. 2020 (2 ods. 1 písm. g) 

 

 

CPPPaP Počet - fyzický 

stav 
Zamestnanci CPPPaP 12 
Z toho odborní : 9 
Z počtu odborných:  
- kvalifikovaní 
- nekvalifikovaní 

  9 

0 

Z počtu odborných zamestnan.:  

  5 
1 
3 

- psychológ 
- školský psychológ 
- špeciálny pedagóg 
 
Iní zamestnanci: 3 
- administratívno – sociálna 

pracovníčka 
1 

- ekonomická pracovníčka 
(DoPČ – 10 hod. týždenne) 

1 

- upratovačka (DoPČ – 10 hod. 
týždenne) 

1 

Spolu počet zamestnancov: 12 

 

 

Dňa 30. 4. 2020 ukončila pracovný pomer administratívno - sociálna pracovníčka. Dňa 

01.06.2020 bola na jej miesto prijatá ekonómka, ktorej funkcia je kumulovaná, t.j. vykonáva 

ekonomické činnosti a do jej pracovnej náplne spadajú i administratívne činnosti súvisiace s chodom 

poradenského zariadenia.  

Dňa 01.05.2020 bola v CPPPaP vytvorená pozícia odborného zamestnanca – kariérový 

poradca. Uvedenú pracovnú pozíciu sme obsadili 01.06.2020 kmeňovým zamestnancom, ktorý 

dovtedy pracoval ako špeciálny pedagóg. 

Dňa 31. 8. 2020 odišla do starobného dôchodku jedna odborná zamestnankyňa – 

psychologička.  
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c 1) Zoznam odborných zamestnancov a ich špecializácia 

 

 

Meno zamestnanca 

 

Špecializácia 

 

Funkcia 

 

Pracovný 

úväzok 

1. PhDr., PaedDr. Klaudia 
Sedláková, MBA 

školská psychológia riaditeľ- šk. 
psychológ 

100 % 

2. Mgr. Irena Korimová psychológia zástupca riad. 
psychológ 

100 % 

3. PhDr. Mária Sudorová psychológia psychológ 100 % 

4. PhDr. Katarína Uhrinová psychológia psychológ 100 % 

5. Mgr. Marta Matusová psychológia psychológ 100 % 

6. Mgr. Nikoleta  
                  Belokosztolszká 

psychológia psychológ 100 % 

7. PaedDr. Anna Lukáčová špeciálna pedagogika špeciálny 
pedagóg 

100 % 

8. Mgr. Helena Vicianová špeciálna pedagogika špeciálny 
pedagóg 

100 % 

9. Mgr. Darina Ježová špec. štúd. špec. 
pedagogiky 

špeciálny 
pedagóg 

100 % 

 
 

c 2) Zoznam ostatných zamestnancov 

 

Meno zamestnanca Pracovná pozícia Pracovný 

úväzok 

1. Oľga Ölvecká Administratívno – sociálny zamestnanec 100% 

2. Johana Mácsiková Upratovačka DoPČ         

(10 hod. 

týždenne) 

3. Ibolya Baloghová Ekonómka / mzdárka DoPČ         

(10 hod. 

týždenne) 
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d) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov zariadenia (2 ods. 1 písm. h) 

 

 CPPPaP prevádzkuje a priebežne aktualizuje vlastnú webovú stránku: www.cpppap-

komárno.sk. 

Zverejňujeme povinné informácie, aktualizujeme údaje a na webovú stránku prispievajú odborní 

zamestnanci užitočnými informáciami, odkazmi a materiálmi pre zákonných zástupcov klientov, 

odborných zamestnancov škôl a pedagógov.  

 Odborní zamestnanci zariadenia CPPPaP sa pravidelne oboznamujú s informačným bulletinom 

VÚDPaP, priebežne sa oboznamujú s novými odbornými poznatkami, diagnostickými metodikami 

a platnou legislatívou v rámci interných pracovných porád a na stretnutiach odborných pracovných 

skupín. 

 V školskom roku 2019/2020 absolvovali odborní zamestnanci v rámci prehlbovania si 

odborných kompetencií, zručností a vedomostí nasledujúce vzdelávania: 

 

 

Názov - forma 

vzdelávania 

 

Organizátor 

vzdelávania 

 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh 

vzdelávania

 - 

počet 

ukončilo pokračuje 

Sexuálne zneužívanie 

dieťaťa – krízová 

intervencia, metódy 

krízovej intervencie 

 

ÚPSVaR Komárno 

 

4 

 

4 

 

        - 

Test tvarovej diferenciácie  

PhDr. Peter Klubert,   

PhD. 

 

3 
 

3 

         

        - 

Test kľukatej cestičky  
PhDr. Peter Klubert,   

PhD. 

3 3 
    

        - 

Test kognitívnych 

funkcií a 

inteligencie 

PhDr. Peter Klubert,   

PhD.  

3 3 
 

        - 

 

Test agresivity Bílika 

a Kluberta 

(TABAK) 

PhDr. Peter Klubert,   

PhD. 

3 3 
 

        - 

 

Aktualizačné vzdelávanie 

OZ:  

Moderné metódy 

v diagnostike detí a 

mládeže 

 

CPPPaP Komárno 

 

9 

 

9 

 

 

        - 

Vzdelávanie osôb prvého 

kontaktu na klientskych 

centrách alebo OU v sídle 

kraja 

 

 

 

MV SR 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

        - 

Kontinuálne 

vzdelávanie - 

funkčné 

 

ICV  

 

1 

 

 

1 

 

- 
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vzdelávanie-  

Kontinuálne 

vzdelávanie - funkčné 

inovačné vzdelávanie 

ICV 1 
 

1 - 

 

Vykonanie prvej atestácie  

 

MPC Prešov 

 

1 

 

1 

 

         - 

 

Vykonanie prvej atestácie 

 

 

KU v Ružomberku  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

        - 

Školenie BOZP 
CPPPaP v Komárne  

+ Vrepo s. r. o  
8 8 

 

        - 

Školenie CO 
CPPPaP v Komárne  +  

Vrepo s. r. o 
8 8 

 

        - 

Školenie k ochrane 

osobných 

údajov 

Osobnyudaj.sk 

Košice 

9 9 
 

        - 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní ostatných  zamestnancov zariadenia 

 

 

Názov - forma vzdelávania Organizáto

r 

vzdelávani

a 

Počet 

vzdelávan

ý ch 

Priebeh vzdelávania - 

počet 

ukončilo pokračuje 

školenie BOZP 
CPPPaP 

v Komárne  + 

Vrepo s. r. o  

3 3 
 

        - 

školenie CO 
CPPPaP 

v Komárne  + 

Vrepo s. r. o 

3 3 
 

       - 

školenie k ochrane osobných 

údajov 

Osobnyudaj.sk 

Košice 

2 2 
 

        - 
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e) Údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti (2 ods. 1 písm. i) 
 

 

Aktivita Počet aktivít 
Počet 

účastníkov 

Prezentácia CPPPaP prostredníctvom internetovej stránky priebežne  

Vytvorenie profilu na sociálnej sieti FB  priebežne  

Prednášky a odborné aktivity pre cieľovú skupinu 

pedagogických a odborných zamestnancov: 

- Organizácia pracovných porád pre riaditeľov MŠ  

- Organizácia pracovných porád pre riaditeľov ZŠ  

- Organizácia pracovných porád pre riaditeľov SŠ  

- Organizácia pracovných porád pre odborných zamestnancov 

ZŠ a SŠ 

- Organizácia pracovných porád pre výchovných poradcov ZŠ a 

SŠ 

- Sociálnopsychologický tréning pre pedagógov Gymnázia Ľ. J. 

Šuleka  

- Beseda pre pedagógov SOŠ obchodu a služieb v Komárne 

 

 

 

  1 
1 

 

 
30 

27 

1 8 

1 33 

1 29 

1 

2 

22 

31 
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f) Údaje o projektoch, do ktorých je CPPPaP zapojené (2 ods. 1 pism. j) 

 

 Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno 

- patologických javov v školskom prostredí“ – vlastná realizačná fáza Národného projektu bola v 

období marec 2013 – november 2015, v šk. r. 2019/2020 pokračovala etapa tzv. trvalej udržateľnosti 

Národného projektu. 

 

 Národný projekt „Štandardy“ - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v 

multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva 

a prevencie. Jeho cieľom je vytvoriť procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme 

výchovného poradenstva a prevencie, realizácia sociálno - psychologického  výcviku pre odborných 

zamestnancov, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v 

oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.  

 

Projekt „... aby nám bolo spolu lepšie“ - CPPPaP Komárno  uspelo vo výzve MŠVVaŠ SR 

- „Protidrogová prevencia 2019“ a získalo financie na realizáciu  rozvojového projektu. V projekte 

sme sa zamerali  na podporu v oblasti zlepšenia psychosociálnej klímy, podporu duševného zdravia, 

rozvoj komunikačných a životných zručností žiakov 2. stupňa ZŠ  Projekt sme realizovali v období 

od septembra 2019 do decembra 2019. Účastníkmi projektu bola kombinovaná skupina 

učiteľov a žiakov ZŠ (počet zapojených ZŠ: 7, počet zapojených SŠ: 1). 

 

Cieľ projektu: 

 upraviť problémové správanie žiakov, ktoré je ťažko zvládnuteľné bežnými pedagogickými 

postupmi či opatreniami. Realizované aktivity smerovali k predchádzaniu negatívnych 

postojov medzi učiteľmi a žiakmi,  otváraniu  ciest k väčšej kohézii rovesníckej skupiny 

a vytvoreniu partnerstva medzi učiteľom a žiakom, čo by v globálnom ponímaní malo 

vytvoriť lepšiu školskú klímu a následne pozitívne ovplyvniť aj duševné zdravie každého 

jedinca v danej skupine. 

 dosiahnuť takú úroveň vzájomnej kooperácie učiteľov a žiakov, že budú schopní 

kvalitnejšie a účinnejšie ovplyvňovať klímu žiackeho kolektívu, žiaci svojimi lepšími 

komunikačnými  a životnými zručnosťami sa stanú príkladom pre ostatných spolužiakov, 

dokážu účinnejšie  ovplyvniť atmosféru svojho kolektívu a nepriamo predchádzať 

nepriaznivým javom vo svojej triede a škole. 

 

Za  hlavné prínosy realizovaného projektu považujeme:  

 účastníci získali nový pohľad na „druhú“ skupinu – žiaci na učiteľov a učitelia na žiakov, 

došlo k rozvinutiu ich sociálnych kompetencií. Učitelia si vymenili skúsenosti, užívali si 

zážitkovú formu práce a vnímali aktivity ako osviežujúce, relaxačné a zároveň aj 

obohacujúce.  

 účastníci sa naučili vnímať hranice vlastných možností, lepšie spoznali svoje silné a slabé 

stránky, naučili sa vnímať svoju hodnotu a hodnotu iných ľudí, čo je predpokladom 

optimálneho riešenia konfliktov.  

 k dispozícii je príručka so všetkými aktivitami, ktoré účastníci absolvovali a učiteľov 

považujeme za lektorov, ktorí môžu pracovať so skupinami vo svojich školách.  

 rozvíjali sme kompetencie detí v smere mediácie rovesníckych konfliktov.  
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 v skupine boli účastníci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, z čoho 

vyplynula takisto vzájomného porozumenia a rešpektu.  

 

  

Názov projektu Trvanie Počet žiakov Počet učiteľov Počet aktivít 

„...aby nám bolo 

spolu lepšie“ 

09/2020 – 

12/2019 
16 8 

4 x 8 výcvikových 

hodín 

 

 
 
 

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

    (2 ods. 1 písm. k) 
 

 Inšpekčná kontrolná činnosť bola v CPPPaP v Komárne uskutočnená 27.3.2017. Na základe zistení 
Štátnej školskej inšpekcie boli v CPPPaP prijaté opatrenia a následná kontrola ŠŠI bola vykonaná 

11.12.2017.  

 

h) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia  

    (2 ods. 1 písm. l) 
 

Priestory v budove, v ktorej sídli CPPPaP v Komárne, dlhodobo nepokrývajú nároky, ktoré by 

boli optimálne z hľadiska plnohodnotného zabezpečenia chodu pracoviska. K dispozícii je 6 

miestností, pričom jedna z nich je riaditeľňa, v ostatných miestnostiach dochádza k striedaniu 

odborných zamestnancov, ktorí podľa určeného harmonogramu vyšetrujú objednaných klientov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v zariadení pracuje 9 odborných zamestnancov, chýbajú tri kancelárie 

pre OZ. Chýba miestnosťna organizovanie porád odborných zamestnancov, kde by všetci mali 

k dispozícii stoličku a miesto pri pracovnom stole. Chýba miestnosť, kde by bolo možné organizovať 

skupinové aktivity pre pedagogických a  odborných zamestnancov škôl, rodičov a detí. Chýba 

servisná miestnosť pre potreby upratovačky, kuchynský kút alebo podobné zariadenie. Uvedené 

nedostatky avizuje vedenie CPPPaP v Komárne smerom k zriaďovateľovi od r. 2013 bez 

evidovateľného efektu. Od septembra 2019 začalo vedenie CPPPaP v Komárne rozhovory 

a stretnutia v záujme hľadania možností, kam by bolo možné poradenské zariadenie presťahovať. 

Z MV SR sme dostali ponuku na budovy na Sennom trhu č. 3 a 4., na Dunajskom nábreží a na 

Námestí gen. Klapku č. 6. Počas rokovaní sa ukázalo, že žiadna z týchto alternatív nie je reálna, buď 

z dôvodu obsadenosti inou štátnou inštitúciou alebo vzhľadom na objem financií, ktorý by bol 

potrebný na  jeho rekonštrukciu.  Písomne aj telefonicky sme požiadali o pomoc VÚDPaP, MV SR 

ako aj MŠVVaŠ SR. Napriek písomným rokovaniam a rôznym prísľubom sme nedospeli k žiadnemu 

relevantnému výsledku. V priebehu letných mesiacov 2020, po rokovaniach so zriaďovateľom, sme 

požiadali o prenájom priestorov v budove, ktorej vlastníkom je Mesto Komárno. V tomto smere nás 

čaká proces schvaľovania Mestským zastupiteľstvom a s tým súvisiace formálne kroky.  

Vybavenie zariadenia psychodiagnostickými metodikami je vzhľadom k aktuálnej ponuke 

priemerné. Vybavenie zariadenia odbornou literatúrou je priemerné. Z nášho pohľadu je dôležité 

dovybaviť CPPPaP ďalšími psychodiagnostickými batériami, technikou a nástrojmi potrebnými 

k terapeutickej činnosti s klientmi. 

Celkové materiálne vybavenie zariadenia možno v súčasnej dobe hodnotiť ako zastarané: tri  
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kancelárie sú vybavené nábytkom, ktorý bol zakúpený počas uplynulých 10 rokov. V ostatných 

kanceláriách je zariadenie, ktorým disponuje poradenské zariadenie pravdepodobne od  svojho 

vzniku, resp. z obdobia rokov 1974 – 1989.  Perspektívne je potrebné zabezpečiť nákup nábytku 

v zmysle pracovných stolov, stoličiek, odkladacích priestorov pre pracovné pomôcky a pod. 

Počas karantény kvôli COVID-19 došlo v CPPPaP k racionalizácii kartotéky presunutiu spisov 

klientov, ktorí neboli v zariadení viac ako 5 rokov do interného archívu, dôkladnému zoradeniu 

v abecednom poradí, spracovaniu archivačných kartičiek a vypracovaniu systému prístupu ku 

kartotékam. 

V januári 2020 bol zahájený proces archivácie dokumentov CPPPaP podľa schváleného 

Registratúrneho plánu Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno. Do Archívu boli 

odovzdané všetky príslušné dokumenty zariadenia a zároveň boli Archívom schválené dokumenty 

postúpené na skartáciu. 

V záujme zefektívnenia komunikácie odborných zamestnancov a zvýšenej ochrany osobných 

údajov sme pristúpili k zakúpeniu hardwaru a zriadeniu intranetu v CPPPaP v Komárne. K základnej 

výbave by sme perspektívne radi zakúpili aj zdrojový počítač pre vzdialený prístup. 

Počítačové vybavenie zamestnancov v CPPPaP je zastarané a nie je optimálna ani ich ochrana, 

v tomto smere bude v budúcnosti potrebné počítať s výdavkami na nové počítače a notebooky 

a antivírusové programy.  

 
 

i) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti zariadenia (2 ods. 1, písm. m) 
 

CPPPaP v Komárne  je štátna rozpočtová organizácia, ktorej financovanie je zabezpečené na 

jednotlivé kalendárne roky. Vzhľadom k uvedenému vo vzťahu k šk. r. 2019/20 predkladáme rozpis 

štátneho rozpočtu na rok 2019 a rok 2020. 

 

Rozpis štátneho rozpočtu na rok 2019: 

Dotácia zo štátneho rozpočtu - celková suma: 

 

225.526,- € 

z toho  

mzdy (610): 147.843,- € 

odvody (620): 55.690,- € 

tovary a služby (630): 21.237,-€ 

Nemocenské dávky a odchodné (642): 756,-€ 

 

 

Rozpis štátneho rozpočtu na rok 2020: 

  

Dotácia zo štátneho rozpočtu – celková suma:  223.588,- €  

z toho  

mzdy (610): 147.450,- € 

odvody (620): 51.534,- € 

tovary a služby (630): 21.290,-€ 

Nemocenské dávky a odchodné (642): 3 314,-€ 

  

 

 

 

 

V školskom roku 2019/20 CPPPaP v Komárne získalo finančné prostriedky z 
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mimorozpočtových zdrojov: MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu na projekt ...“aby nám bolo spolu lepšie“, 

vo výške 2964,-€. Uvedené finančné prostriedky bolo využité nasledovne:  

 

Podrobný popis položky 

  

  

Schválené 

prostriedky v € 

1. Školské potreby, materiál   

k činnosti s účastníkmi programu 

  

  

Materiál spolu:                                       492,14 

2.Občerstvenie pre účastníkov 

  

  

Občerstvenie spolu: 

  380,86 

3. Interiérové vybavenie 
  

  

  

  

  

  

  

  

     - sedací vak 2 ks 

  

     - stoličky 40 ks 

  

     - stoly 10 ks 

  

Interiérové vybavenie spolu: 2.091,00 2.091,00 

  

Finančná dotácia MŠVVaŠ SR 

Spoluúčasť CPPPaP  

2.816,00 

   148,00 
SPOLU 

2.964,- 

 

 

j) Cieľ,  ktorý  si  CPPPaP určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia (2 ods. 1 písm. n) 
 

V máji 2019 bol vypracovaný koncepčný zámer rozvoja CPPPaP v Komárne na obdobie r. 2019 

– 2024, ktorý predložila aktuálna riaditeľka zariadenia na výberovom konaní. Uvedený zámer je 

inovatívny a súvisí s nástupom nového vedenia, pričom reflektuje dosiahnuté výsledky, úspechy i 

reálne možnosti zariadenia a vychádza z 3 základných pilierov:  

 

 legislatívneho rámca 

 úloh deklarovaných v dokumentoch schválených MŠVVaŠ SR 

 konkrétnych podmienok a možností (personálnych i materiálnych) poradenského zariadenia 

 

Za kľúčový, určujúci faktor smerovania a činnosti zariadenia pokladáme celkové nastavenie 

priorít rezortu školstva v SR a tým determinované definovanie moderného, integrovaného systému 

výchovného poradenstva a prevencie. S ohľadom na uvedené dynamicky sa meniace prostredie ako i 

prebiehajúce reformné procesy v rezorte školstva, bol koncepčný zámer rozvoja poradenského 

zariadenia špecifikovaný ako otvorený modifikovateľný systém prístupný korekciám.  

Pre obdobie r. 2019 – 2024 boli ako prioritné ciele rozvoja CPPPaP v Komárne definované:  
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1. V spolupráci so zriaďovateľom vyriešiť otázku priestorového zabezpečenia CPPPaP 

v Komárne 

2. Aktívne participovať na implementácii výstupov Národné projektu „Štandardy“ do 

činnosti CPPPaP v Komárne 

3. prehlbovať pozitívny image zariadenia na verejnosti 

4. intenzívne spolupracovať na rozvoji skupinových aktivít s deťmi a vytváraní 

podporných rodičovských skupín vedených odbornými zamestnancami CPPPaP 

v Komárne 

5. vytvorenie novej organizačnej štruktúry CPPPaP 

 

V spolupráci so zriaďovateľom vyriešiť otázku priestorového zabezpečenia CPPPaP 

v Komárne, pričom k uvedenej veci sme sa pomerne obsiahle vyjadrili vyššie. 

 

 

Vedenie CPPPaP v Komárne v lete 2020 vypracovalo Organizačný poriadok zariadenia 

s novou štruktúrou: 

 
 

V záujme zabezpečenia plynulého chodu zariadenia, sa odborní zamestnanci prioritne venujú 

klientom s ťažkosťami z okruhu svojho oddelenia. V prípade potreby však pružne spolu pracujú 

s kolegami iných oddelení. 

 

Prehlbovať pozitívny image zariadenia na verejnosti 

Svojou dlhoročnou činnosťou sa CPPPaP v Komárne nielen zapísalo do povedomia klientov, 

ale získalo akceptáciu i v očiach odbornej verejnosti. Pokladáme preto za dôležité nadviazať na 

získanú pozíciu a naďalej prehlbovať pozitívne vnímanie CPPPaP v Komárne verejnosťou a to 

predovšetkým prostredníctvom nasledovných nástrojov: 

 kvalita  poskytovanej  odbornej  starostlivosti  vo  vzťahu  ku   klientom,  zákonným  

zástupcom a pedagogickým zamestnancom materských, základných a stredných škôl – 

úloha stála, 

Riaditeľ CPPPaP

Oddelenie 
osobnostného vývinu a 

psychoterapie

3 psychológovia

Oddelenie 
vzdelávacieho vývinu a 
špeciálnej pedagogiky

2 psychológovia

2 špeciálni 
pedagógovia

Oddelenie sociálneho 
vývinu, kariérového 

poradenstva a 
prevencie

1 psychológ 

1 kariérový poradca

Úsek hospodárskych a 
administratívnych 

činností

1 administratívno-
ekonomický 
zamestnanec

1 upratovačka
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 striktné a dôsledné dodržiavanie etických zásad práce odborných zamestnancov – úloha 

stála, 

 webová stránka zariadenia – umožňuje prezentáciu zariadenia na verejnosti, zvyšuje 

informovanosť, sprístupňuje aktuálne informácie a poznatky – úloha stála, 

 zavedenie loga CPPPaP, forma písania správ a všetkých dokumentov poradenského 

zariadenia má jednotnú formálnu úpravu s cieľom jednoznačne identifikovať zariadenie, 

urobiť ho rozpoznateľným a budovať jeho značku a dobré meno na verejnosti. 

 

 V školskom roku 2019/20 bola inovovaná internetová stránka CPPPaP v Komárne. 

K tomuto kroku sme pristúpili v záujme zabezpečenia kritérií ochrany osobných údajov a s cieľom 

inovovania vizuálnej formy stránky. V priebehu celého školského roka bola stránka priebežne 

aktualizovaná, v súčasnom vzhľade je stránka  prehľadnejšia a obsahovo zmysluplnejšia, je dostupná 

funkcia lupa na vyhľadávanie: uvedená zmena bola realizovaná v rámci interných zdrojov, bez 

potreby platby externému subjektu, na základe IKT znalostí odborného zamestnanca.  

 Tento komunikačný kanál sa ukázal ako mimoriadne dôležitý počas prerušenia činnosti škôl 

a školských zariadení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, kedy nám vo významnej miere 

pomohol v komunikácii s klientmi  a to: cez hromadné odkazy, zriadili sme  live chat, 

prostredníctvom ktorého odborní zamestnanci riešili akútne ťažkosti a problémy v reálnom čase 

okamžite po prihlásení sa klienta do chatu, zároveň sme tu zverejňovali materiály, ktoré mohli 

pomôcť rodičom počas homeschoolingu, ale aj námety na voľný čas. V súčasnosti poskytuje 

množstvo podkladov pre pedagogických zamestnancov vo forme prihlášok na diagnostické 

vyšetrenia a iných tlačív, čím prispievame aj k ekologickému spracovaniu údajov, nakoľko podklady 

nám môžu zaslať elektronicky do centrálnej e-mailovej schránky sekretariat@cppppap-komarno.sk. 

Stránka ponúka aj metodické materiály pre rodičov, ako aj kontaktný formulár v prípade záujmu 

o služby.  

 Profil na sociálnej sieti Facebook - umožňuje prezentáciu zariadenia na verejnosti, zvyšuje 

informovanosť, sprístupňuje aktuálne informácie a poznatky – úloha stála.  

Kým na webovú stránku sa dostanú ľudia, pokiaľ cielene hľadajú, prostredníctvom 

sociálnej siete sa šíria informácie o činnosti zariadenia aj k užívateľom, ktorí cielene 

nehľadajú službu, ale dozvedia sa o nej podprahovo. V tomto priestore uverejňujeme so 

súhlasom dotknutých osôb fotografie zo stretnutí, ktoré realizujeme so žiakmi, učiteľmi či 

inými subjektami. 

  Intenzívne spolupracovať na rozvoji skupinových aktivít s deťmi a vytváraní podporných 

rodičovských skupín vedených odbornými zamestnancami CPPPaP – úloha stála.  

 

Celkové smerovanie a zameranie činnosti CPPPaP v Komárne vnímame ako nástroj pre 

naplnenie a dosiahnutie prioritného cieľa zariadenia – spolupodieľať sa na vytvorení a aplikácii 

efektívneho, optimálneho systému pomoci deťom a žiakom pri riešení problémov v oblasti 

vzdelávacieho, osobnostného, emocionálneho, sociálneho a kariérového vývinu, ako i v oblasti 

prevencie sociálno- patologických javov. Byť nápomocní tomuto procesu, byť nápomocní pri 

dosiahnutí tohto cieľa – to pokladáme za prioritu, cieľ a zmysel našej práce. 

 

 

 

k) Oblasti v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

mailto:sekretariat@cppppap-komarno.sk
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je potrebné zlepšenie, vrátane návrhov opatrení (2 ods. 1 písm. o ) 

 

Silné stránky zariadenia 

 uplatňovanie multidisciplinárneho prístupu, 

 stály kontakt s odbornými inštitúciami, úzka spolupráca s VÚDPaP, 

 stopercentná kvalifikovanosť zamestnancov, 

 vysoko kvalitný odborný a ľudský potenciál zamestnancov: 

o úroveň odborných kompetencií 

o osobnostné kvality, kreativita, flexibilita 

o vysoká miera motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu 

o konštruktívna pracovná atmosféra, 

 vysoká úroveň spolupráce so školami – MŠ, ZŠ, SŠ, 

 využívanie inovovaných diagnostických nástrojov a poradenských metód, 

 priblíženie sa ku klientovi formou terénnej práce, 

 žiadané služby pre školy a zákonných rodičov klientov, 

 spolupráca so zriaďovateľom, MsÚ v Komárne, políciou,  odbornými lekármi, ÚPSVaR, 

 dobré zabezpečenie odbornou literatúrou a diagnostickými nástrojmi, 

 ochota kolektívu participovať na mimoriadnych pracovných úlohách, 

 konštruktívna pracovná atmosféra, vysoká miera kooperácie, osobnostné kvality 

zamestnancov, 

 dlhodobá starostlivosť o klienta v rámci biodromálneho vývoja. 

 

Slabé stránky poradenského zariadenia 

 poddimenzované personálne obsadenie,  

 s tým súvisiace pomerne dlhé čakacie doby na termíny odborných vyšetrení, obmedzujúci 

faktor pri zabezpečovaní metodického vedenia CPPPaP v územnej pôsobnosti zriaďovateľa, 

 nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie kvality práce zamestnancov, absencia 

efektívneho motivačného nástroja, 

 nevyhovujúce priestorové podmienky, nevhodné podmienky na skupinovú prácu klientov v 

priestoroch CPPPaP, sedenie dvoch odborných zamestnancov v jednej miestnosti. 

Príležitosti poradenského zariadenia 

 možnosť ďalšieho profesijného rozvoja odborných zamestnancov, 

 stúpajúci záujem zamestnancov o skvalitnenie kompetencií v práci s IKT, súbežne s 

narastajúcim záujmom odborných zamestnancov o parciálne využitie IKT v poradenskom 

procese, 

 podávanie projektov, 

 vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ, 

 legislatívne zakotvený systém starostlivosti o klienta, 

 bezplatné služby dostupné pre každého klienta, 

 odborné postupy u širokého rozsahu diagnóz, 

 kontinuálne vzdelávanie zamestnancov zariadenia, 

 komplexná starostlivosť o  klienta v spolupráci s inými inštitúciami. 

 

Ohrozenie poradenského zariadenia 
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 nedoriešenie otázky priestorového zabezpečenia CPPPaP, 

 personálne obsadenie zariadenia vzhľadom na potenciálnu klientelu okresu, 

 limitované prideľovanie finančných prostriedky rámci normatívneho financovania, 

nedostatok finančných prostriedkov, 

 zastaralé diagnostické batérie, malý počet testovacích kompletov, 

 riziko zhoršovania technického stavu budovy a majetku zariadenia, 

 predsudky na strane rodičov, 

 náročnosť aplikácie odporúčaní a intervencií priamo do edukačného procesu. 
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II. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. -  2 ods.2 
 

a) Informácie o iných aktivitách a odbornej činnosti CPPPaP (2 ods. 2)  
 

a 1) Depistáž školskej pripravenosti detí predškolského veku v jesennom termíne 

 

Na základe pozitívnych spätných väzieb a záujmu zo strany materských škôl i zákonných 

zástupcov detí, odborní zamestnanci CPPPaP v Komárne aj v šk. r. 2019/20 realizovali  depistáž 

školskej pripravenosti v MŠ v celom okrese Komárno v jesennom termíne , uskutočňovali sme 

depistážne vyšetrenia päťročných detí v mesiacoch september a október. Zamerali sme sa na všetky 

oblasti vývinu detí, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie nástupu do školy, s výsledkami sme 

oboznámili rodičov detí,  realizovali sme poradenstvo a poskytnutie návodu, ako rozvíjať jednotlivé 

oblasti vývinu. 

 

 
Počet MŠ 

 
Počet vyšetrených detí 

 
Počet konzultácií s rodičmi 

 
16 

 
230 

 
62 

 

 

V nadväznosti  na jesenné testovanie sme obvykle v mesiacoch marec – apríl realizovali 

opakovanú depistáž , ktorá  mohla byť východiskom pre  definitívne rozhodnutie o nástupe dieťaťa 

do školy resp . k posúdeniu odkladu nástupu na  povinnú školskú dochádzku. V r. 2020 sme 

realizovali takúto depistáž v dvoch materských školách,   kde bolo vyšetrených celkovo 31 detí.  

 

a 2) Skupinové vyšetrenia žiakov  zamerané na voľbu povolania 

 

Pri skupinových vyšetreniach zameraných na voľbu povolania predkladáme žiakom testovú 

batériu, ktorá je zostavená z testu zameraného na orientačné posúdenie intelektového potenciálu a 

dotazníka záujmov. Cieľom je optimálne nasmerovať žiakov, študentov pri voľbe ďalšieho štúdia a 

profesie. Po vyhodnotení podkladov, dostáva každý žiak krátke písomné vyjadrenie o výsledku 

vyšetrenia prostredníctvom výchovného poradcu na ZŠ. Zároveň ponúkame žiakom a ich zákonným 

zástupcom možnosť individuálnej konzultácie výsledku vyšetrenia v našom centre. 

 

 

 
Počet ZŠ 

 
Počet vyšetrených 

žiakov 

 
Počet konzultácií s rodičmi 

 
8 

 
124 

 
31 
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a 3) Skupinové aktivity realizované pre cieľovú skupinu detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ 
 

Jednou zo zložiek činnosti v oblasti prevencie sú preventívne skupinové aktivity – aktivity 

zážitkového typu, realizované dlhodobo, formou opakovaných stretnutí. 

 

Vzhľadom k záujmu a potrebám základných a stredných škôl, ako aj vo vzťahu k personálnym 

kapacitám zariadenia, boli  realizované  prevažne  skupinové  aktivity  zamerané  na  prevenciu  

porúch  správania  a rozvíjanie komunikačných zručností ako východisková báza pre skvalitnenie 

interpersonálnych vzťahov v triednom kolektíve. 

Z  preventívnych programov pre študentov stredných škôl bol najžiadanejší 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" 

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. 

 

Realizované skupinové aktivity – šk. r. 2019/2020 

Názov skupiny Cieľ skupiny 
Obdobie  Počet Počet 

realizácie stretnutí    účastníkov 

Duševné zdravie na 

stredných školách 

     Redukcia predsudkov 

ohľadom duševného 

zdravia a choroby, 

možnosti pomoci  

 

01/2020   

02/2020 

 

      3 

 

       19 

 

a 4) Prednášky a besedy realizované pre cieľovú skupinu žiakov a študentov ZŠ a SŠ 

 

Jednotlivé aktivity – prednášky a besedy – uvádzané v nasledujúcej časti (a.4) majú krátkodobý 

charakter, prevažne sa jedná o jednorazové aktivity preventívneho charakteru. 

V novembri 2019 realizovali odborní zamestnanci CPPPaP v Komárne preventívny program 

zameraný na primárnu prevenciu šikanovania pod názvom „Zastavme šikanovanie“. Program 

absolvovali žiaci piateho až deviateho ročníka Základnej školy v Bátorových Kosihách, celkovo išlo 

o 61 žiakov. 

 

Aktivita Počet aktivít Počet účastníkov 

Zastavme šikanovanie 5 61 

 

Uvádzané prednášky a besedy, ako i skupinové a preventívne aktivity predložené v časti a.2. 

a a.3. boli realizované odbornými zamestnancami oddelenia prevencie a poradenstva v sociálnom 

vývine, rovnako na ich realizácii participovali i psychológovia oddelenia poradenstva v osobnostnom, 

vzdelávacom  a kariérovom vývine. 
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a 5) Informácia o iných odborných aktivitách zariadenia 
 

V zmysle  vyhlášky  MŠ  SR  č.  350/2008  Z.  z.  o školských  zariadeniach  výchovného   

poradenstva a prevencie CPPPaP zabezpečuje metodické vedenie školských odborných 

zamestnancov ZŠ a SŠ okresu Komárno . 

V školskom roku 2019/2020 CPPPaP v Komárne zrealizovalo pracovné stretnutie   odborných 

zamestnancov ZŠ a SŠ v okrese, ktorého sa uskutočnilo dňa  6. 10. 2019 a jeho ústrednou témou bola 

integrácia žiakov  so ŠVVP. V odbornej diskusii  sme sa venovali širokému spektru otázok kolegov 

zo škôl.  

Priebežne, počas celého školského roku boli pre školských psychológov a špeciálnych 

pedagógov ZŠ a SŠ zabezpečované individuálne konzultácie – podľa potreby. 

 

V zmysle  vyhlášky  MŠ  SR  č.  350/2008  Z.  z.  o školských  zariadeniach  výchovného  

poradenstva  a prevencie CPPPaP zabezpečuje metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ a SŠ 

okresu Komárno. 

V šk. r. 2019/2020 sa vo vzťahu k cieľovej skupine výchovných poradcov uskutočnilo jedno 

pracovné stretnutia, z toho: 

 na pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ boli  prizvaní zástupcovia SŠ - 21. 10. 2019  

 pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Komárno, ktoré bolo naplánované na máj 

2020 sa nezrealizovalo kvôli karanténnym opatreniam súvisiacim so šírením ochorenia 

COVID 19.  

 

Priebežne, počas celého šk. roku, boli pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ zabezpečované 

individuálne konzultácie - podľa potreby 

 

S cieľom  podporiť  ďalší  rozvoj   odborných  kompetencií  svojich  zamestnancov,  CPPPaP  

v Komárne    zabezpečilo v školskom roku 2019/2020 realizáciu programu aktualizačného  

vzdelávania „Moderné nástroje v psychologickej diagnostike detí a mládeže“. Vzdelávanie bolo 

realizované jednak online a neskôr priamo v priestoroch zariadenia, čím bola zabezpečená jeho 

dostupnosť. Všetkým odborným zamestnancom CPPPaP v Komárne bola ponúknutá možnosť 

absolvovať uvedené vzdelávanie, všetci kolegovia túto možnosť využili.  

 

Za významný prínos, ďalšie skvalitnenie práce odborných zamestnancov CPPPaP v Komárne 

a ich podporu pri výkone odbornej činnosti pokladáme založenie a prácu odborných skupín 

psychológov a špeciálnych pedagógov, kde je priestor na odborné diskusie ohľadom diagnostiky 

klientov, diagnostických postupov, poradenskej práce s klientmi a rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú 

praktickej stránky odbornej činnosti.  

 

V školskom roku 2019/2020 sa odborní zamestnanci CPPPaP v Komárne zúčastnili niekoľkých 

odborných konferencií:  

 Národná cena kariérového poradenstva 2019, organizovaná Euroguidance 

Bratislava  

 Dieťa v ohrození 2019, organizovaná VÚDPaP Bratislava 
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Príloha č. 1 
 

Komentár k správe o hospodárení za rok 2019 

 

 

CPPPaP v Komárne boli poskytnuté normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na 

rok 2019 na bežné výdavky celkom vo výške 225.526,00.- €.  

 

      - mzdy      147.843,00.- € 

       - poistné        55.690,00.- €  

      - prevádzka         19.177,00.- €  

      - transfery jedn.                  756,00.- € 

      - nenormatívne finančné prostriedky       2.816,00.- € 

 

 

Mzdové prostriedky boli vyčerpané na tarifné platy vo výške osobné príplatky,  kreditové 

príplatky, príplatky za riadenie a mimoriadne odmeny za celoročnú prácu zamestnancov. Finančné 

prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 

 

 

Prostriedky na poistné vyčerpané na úhradu preddavku poistného na  zdravotné poistenie vo 

výške, na sociálne poistenie. Zamestnancom prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie vo 

výške 3% z hrubých platov. Z prevádzkových nákladov najväčšiu položku tvorili výdavky na služby. 

Najväčšiu časť tvorilo čerpanie na stravovanie zamestnancov. Zamestnancom sme poskytli stravné 

lístky v hodnote 3,90 €. Odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti vyplácané pre pracovníčku 

na vykonávanie ekonomických činností /účtovníctvo/ a technika výpočtovej techniky a upratovačka 

. Tvorba SF je vo výške 1,05 % z celkových hrubých miezd zamestnancov. Boli vykonané povinné 

revízie ako revízia hasiacich prístrojov, revízia bleskozvodov, elektroinštalačné práce a zdravotný 

dohľad, OPP a BOZP a výkon činnosti zodpovednej osoby.  Zamestnanci sa zúčastnili školení 

a seminároch ohľadne zmien zákonov Čerpanie na poistenie majetku a za komunálny odpad.   

 

 

Náklady na energie – zemný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové 

a telekomunikačné služby . Z energií  na dodávku tepla a kúrenie tvorili výdavky na plyn. 

 

 

Cestovné výdavky - boli len tuzemské pracovné cestovné  cesty, semináre a školenia. 

 

 

Výdavky na materiál - Boli nakúpené kancelárske potreby a papier, čistiace a hygienické 

potreby, tonery do tlačiarní a do kopírovacieho stroja, nákup odborných časopisov, kovové 

kartotékoví skrine, stoličky, výpočtová technika /notebook/ učebné pomôcky /knihy/.  

 

Finančné prostriedky na údržbu boli použité na  drobné opravy ako oprava zámkov,  oprava 

kopírovacieho  stroja. 

 

Finančné prostriedky na bežné transfery jednotlivcom boli použité na vyplácanie  náhrady 

mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti platené zamestnávateľom . 

 

 

 

 



Priamo na pôde základných škôl boli zrealizované psychologické vyšetľenia ako podklady
pre výber žiakov do:

o nultého ročníka: - ZŠ A. Fesztyho s VJM Hurbanovo
- ZŠ s VJM Maľcelová
- ZŠ s VJM Ul. práce Komárno
- ZŠ s VJM Nesvady
- ZŠ Nesvady

o posúdenie školskej spôsobilosti detí, ktoľé boli v čase karantény do školy zapísané, ľodičia
či škola všakzvaŽovali aj moŽnosť odkladu nástupu povinnej školskej dochádzky:

- ZS s VJM, ul. EÓtvôsa č. 39 v Komárne.

V školskom roku 20|9D020 odbomí zamestnanci CPPPaP v Komárne zabezpečovali _ v
indikovaných pľípadoch - odboľnú staľostlivost' priamo v teľéne, na pôde mateľských,
základných a stredných škôl.

Formy činností:
. psychologická a špeciálno - pedagogická diagnostika detí a Žiakov
. metodické návštevy a konzultácie
. prednášky, besedy, semináre
. vedenie skupinových aktivít

V šk. r. 2ol9l2} odbomí zamestnanci CPPPaP v Komárne nad'alej zabezpečovali pľax VŠ
šfudentov _ ich počet obmedzený, limitovaný personálnymi moŽnosťami zariadenia _ (2 študenti)'

V súlade so ustanovením zákona č. l38l20l9, par.79. ods. 3 je zamestnávatel' je povinný
najmenej jedenkľát ročne zabezpečiť odborným zamestnancom v pracovnom čase pľeventívne
psychologické poľadenstvo a umoŽniť im absolvovať poľadenstvo zameľané na predchádzanie a
zvládanie agľesivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov. V tomto roku sme realizovali aktivity
zamerané na dosiahnutie tohto ciel'a dňa l. 6.2020 a28' 8.2020.

Rezortná a medzirezortná spolupráca CPPPaP v Komárne:
. CPPPaP v Nitrianskom kľaji i v rámci SR
. cŠpp v Nitrianskom kraji i v nímci SR
o UPSVaR Komárno
. okľesné riaditel'stvo PZ SR v Komáľne
. Mestský úľad v Komĺíľne _ oddelenie teľénnej sociálnej práce
. Centľá pre deti a ľodiny v okese Komárno
o Rezoľt zdravotníctva - pediatľi, odborní lekáľi (pedopsychiatľi, neuľológovia)

, '"" i -l'ô'''!1l''\''l),', 
, '.,,:ĺ'ci:

MBA;jl;Vypracovala: PhDr., PaedDr

Príloha č. l: Komentár k spľáve o hospodáľeni zarok20l9
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ľiaditel'ka C
Sedláková,



Nenoľmatívne Íinančné pľostľiedky na pľojekt ''Protidrogová pľevencia 2019 - Aby nám
bolo spolu lepšie'' boli vyčeľpané v plnej výške. Finančné pľostľiedky sme pouŽili na mateľiá|
k projektu /lepidlo, fixky, ceruzky, výkľesy/, občeľstvenie pre účastníkov, bolo nakúpených 40 ks
stoličiek, l0 ks stolov a 2 sedacie vaky.

ffi''
PhDľ , PaedDľ Sedláková, MBA

riaditel'ka CPPPaP Komárno
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