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Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

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

3. Koncepcie CPPPaP Levice na roky 2015 - 2020 

4. Plánu činnosti CPPPaP Levice na školský rok 2019/2020 

5. Ďalších podkladov (výstupy z programu EVUPP - povinná evidencia činnosti CPPPaP na 

účely vyhotovenia štatistických výstupov, vrátane štátnych štatistických výkazov)  

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a 

 

o výsledkoch a podmienkach odbornej činnosti 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice 

za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

2. Adresa školy:  Mierová č. 1 

3. telefónne číslo: 036/ 6312 903                        faxové číslo: 036/ 6312 903 

4. Internetová adresa: www.cpppaplevice.sk      e-mailová adresa: ppplevice@mail.t-com.sk 

5. Zriaďovateľ:    Okresný úrad Nitra 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Lívia Danová riaditeľ CPPPaP 

- zástupca riaditeľa CPPPaP  

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

 

7.  1) Údaje o rade školy: 

CPPPaP Levice - typ školského zariadenia bez rady školy. 

 

http://www.cpppaplevice.sk/
mailto:ppplevice@mail.t-com.sk


7. 2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných 

orgánoch riaditeľa školy:  

CPPPaP Levice - typ školského zariadenia bez uvedených orgánov. 

 

 

b) Údaje o klientoch CPPPaP Levice za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Zameranie činnosti CPPPaP Levice vychádza z platnej legislatívy. Odborná starostlivosť 

zariadenia je určená deťom a žiakom vo veku do ukončenia prípravy na povolanie, v územnej 

pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.  

Činnosti odborných zamestnancov boli určené od 1. 9. 2019 Zákonom č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

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

komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú 

a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom, 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 sme poskytovali poradenské 

služby. Realizovali sme tiež aj preventívno-výchovné a preventívno-odborné, metodicko-

odborné aktivity a preventívne programy, úzko sme spolupracovali s vecne príslušnými 

inštitúciami v záujme pomoci klientom.  

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

poradenstva a prevencie sme metodicky usmerňovali činnosti koordinátorov prevencie 

a školských psychológov v školách a školských zariadeniach a výchovných poradcov, 

liečebných a sociálnych pedagógov v ZŠ, SŠ a v triedach ZŠ pre žiakov s nadaním v okrese 

Levice.  

 

V školskom roku 2019/2020 fungovalo CPPPaP Levice v bežnom režime až do marca 

2020. V marci 2020 zasiahol aj Slovensko koronavírus. V období 2. polroka školského roka 

2019/2020 došlo v dôsledku šíriacej sa pandémie ochorenia COVID-19 ku zmenách vo 

fungovaní škôl a školských zariadení. Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie na území SR vládou SR v marci 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 

vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nariadil opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia.  

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal 

prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem 

špeciálnych zariadení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 

2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 

29. 3. 2020 vrátane. 

CPPPaP Levice prijalo opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej situácie, prerušilo 

poskytovanie priamych odborných činností klientom v priestoroch zariadenia v období od 16. 

3. 2020 do 27. 3. 2020, o čom boli informovaní zákonní zástupcovia a klienti s plánovaným 

termínom stretnutia v danom období, tiež aj náš zriaďovateľ a verejnosť. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR boli prijaté opatrenia v oblasti 

regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 

žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. V zmysle Rozhodnutia ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 



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

zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 26. 3. 2020 bola v čase od 30. 3. 2020 

mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení.  

Od uvedeného času bolo prerušené v CPPPaP Levice poskytovanie priamych odborných 

činností s klientom v priestoroch zariadenia, o čom boli informovaní zákonní zástupcovia 

a klienti, náš zriaďovateľ i verejnosť. Niektorí odborní zamestnanci vykonávali prácu z domu.  

Obnovenie prevádzky CPPPaP bolo možné až na základe Rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18. 5. 2020 podľa § 140 ods. 13 a 

§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. 

Od 19. 5. 2020 CPPPaP Levice prijalo protiepidemiologické opatrenia na zaistenie 

činnosti v nadväznosti na povolenie činnosti školských zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie v zmysle Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 13. 5. 2020. Odborná činnosť s klientmi bola 

obmedzená na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych 

opatrení, zabezpečovali sme starostlivosť o klientov zariadenia a klientov v krízovej situácii 

online a telefonicky, zariadenie bolo pre verejnosť zatvorené, boli zakázané návštevy a pohyb 

cudzích osôb v priestoroch zariadenia.  

 

Uvedené opatrenia a mimoriadne prerušenie prevádzky, mali výrazný vplyv aj na celkový 

počet klientov, ktorým sme v CPPPaP Levice v školskom roku 2019/2020 vedeli a mohli 

poskytnúť a zabezpečiť odbornú starostlivosť, mali vplyv tiež aj na počet realizovaných 

konzultácií a služieb pre zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov 

škôl a školských zariadení, počet metodicko-odborných, odborno-metodických činností a 

aktivít,  počet preventívno-výchovných činností a aktivít i na počet realizovaných 

preventívnych programov, v porovnaní so školským rokom 2018/2019.  

 
 

Oblasť optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, 

starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu 

a porúch správania 
 

 Odborná činnosť poskytnutá evidovaným  klientom CPPPaP Levice: 

 

V oblasti poskytovania odbornej starostlivosti sme sa zameriavali na: 

 včasnú pomoc a riešenie problematiky detí/žiakov/klientov v zmysle platnej 

legislatívy, POP vydaných MŠVVaŠ SR, usmernení zriaďovateľa, plánu činnosti 

CPPPaP Levice,  

 včasnú identifikáciu, poradenské a rehabilitačné korigovanie rizikových prejavov 

detí/žiakov/klientov s problémami v učení, správaní, v osobnostnom a sociálnom 

vývine,  

 odbornú diagnostiku a rediagnostiku, poradenstvo a rehabilitáciu (sociálno-

psychologický tréning, reedukáciu a korekcie),  

 sociálno-pedagogické činnosti na základe požiadaviek škôl na preventívne skupinové 

formy činnosti so žiakmi, 

 úzku spoluprácu so zákonnými zástupcami detí/žiakov/klientov, so školami a 

školskými zariadeniami. 

 



Celkový počet klientov, ktorým sme poskytovali priamu odbornú starostlivosť v osobnom 

kontakte počas školského roka 2019/2020, bol z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na 

území SR a pandémie COVID-19 nižší, než v porovnaní so školskom roku 2018/2019.  

V čase, kedy musela byť prevádzka nášho zariadenia prerušená a pre verejnosť zatvorená, 

sme nemohli poskytovať priamu, osobnú odbornú starostlivosť klientom v našom zariadení, 

ani cestovať na školy. V tomto období sme poskytovali naše služby školám, zákonným 

zástupcom, vecne príslušným inštitúciám a odbornú starostlivosť klientom hlavne telefonicky 

a e-mailom. 

 

 Počet evidovaných klientov podľa dochádzky, ktorým sme poskytovali odbornú 

starostlivosť v školskom roku 2019/2020:  1222 

Z toho:   

Pred zač. povinnej škol. dochádzky: 226                                       

Plniace povinnú škol. dochádzku:     944                                          

Po ukončení povinnej škol. doch.:     52    

Iné osoby:           0                                      

 

 Dôvody príchodu klienta do CPPPaP Levice: 

Školská spôsobilosť       234                    

Problémy v učení:       619        

Problémy v správaní:      27       

Nadanie – talent       20 

Osobn. a psychické problémy:                  10                

Kariérové poradenstvo/prof. orient.:  272     

Sociálno-patolog. javy:        0 

Poruchy vo vývine reči:             0         

Rodinné a iné dôvody:                   2  

Osobnostný rozvoj      33 

Rizikový vývin:         1 

Zdrav. znevýhodnenie:         4  

 

V porovnaní s minulým školským rokom, aj v školskom roku 2019/2020 k najčastejším 

dôvodom príchodu detí/žiakov/klientov do CPPPaP Levice boli deti/žiaci/klienti s ťažkosťami 

v učení, deti/žiaci/klienti so ŠVVP, deti/žiaci/klienti, ktorí mali záujem o profesijnú 

orientáciu/kariérne poradenstvo, tiež deti/klienti, u ktorých sme posudzovali školskú 

spôsobilosť.   

Deťom/žiakom, u ktorých sme zistili, že majú zdravotné postihnutie, sme odporúčali odbornú 

starostlivosť (psychologickú i špeciálno-pedagogickú), prijatie do starostlivosti v CŠPP.   

 

 Iniciátor príchodu klienta do CPPPaP Levice: 

Škola:                844                   

Rodičia:     236        

Klient sám:            8            

Z depistáže:    131        

Špec. vých./soc. zariadenie:      0  

Zdravotnícke zariadenie:       1            

Kurátor, polícia, súd:       2  

Zariad. soc. starostlivosti:      0 

  



Aj v školskom roku 2019/2020 bol v najvyššom počte iniciátorom dôvodu príchodu 

dieťaťa/žiaka/klienta do CPPPaP Levice: škola, rodičia/zákonní zástupcovia a tiež deti/klienti, 

ktorí boli pozvaní do CPPPaP Levice na základe depistáže.  

                   

 Klienti CPPPaP Levice podľa druhu školy, zariadenia: 

Materské školy a špeciálne MŠ:  225                        

Špec. materské školy:       1 

Základné školy:    907      

ZŠ pre žiakov so zdrav. znevýh.:                 0 

ZŠ (špec.triedy+integr.):       0 

Gymnáziá:       12                          

Stredné odborné školy:     57  

Špec. SOŠ, OU a PŠ:       0        

Rodiny, školsky nezaradené:    20         

 

V porovnaní s minulým školským rokom sme poskytli odbornú starostlivosť v školskom roku 

2019/2020 takmer porovnateľnému počtu žiakov/klientov, navštevujúcich ZŠ.  

Z dôvodu nutnosti dodržiavania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR a rozhodnutia 

MŠVVaŠR, bola v školách a školských zariadeniach od marca 2020 prerušená prevádzka. 

Mohli sme tak poskytnúť odbornú starostlivosť menšiemu počtu žiakov SŠ/klientov priamo 

na školách, ako v predchádzajúcom školskom roku.  

Aj v školskom roku 2019/2020 tvorili najpočetnejšiu časť klientely nášho zariadenia žiaci ZŠ.   

 

 Evidovaní  klienti CPPPaP Levice, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť: 

 

 Počet aktivít 

 

Počet klientov 

 

Spolu 

v tom  

Spolu 

v rámci odb. starostlivosti 

Individuálne Skupinovo Individuálnych Skupinových 
jedno- 
rázové 

opaku- 
júce sa 

jedno- 
rázové 

opaku- 
júce sa 

jedno- 
rázových 

opaku- 
júce sa  

jedno- 
rázové 

opaku- 
júce sa 

Diagnostika 1502 1182 18 307 0 1183 882 13 269 0 
Poradenstvo 1452 1176 8 273 0 1143 878 3 263 0 
Reeduk.,rehabilit. 100 34 260 1 6 78 12 64 1 1 
Anamnéza 1470 1163 0 307 0 1183 887 0 296 0 

SPOLU 4524 3555 286 888 6 1222 889 78 296 1 

 
 

(v tab. uvádzané súčty v stĺpcoch a riadkoch nie sú mechanickým súčtom čísel, sú v absolút. číslach, nakoľko 

niektorí evidovaní klienti boli počas škol. roka nielen diagnostik., ale mali poskytnutú aj porad., resp. rehabilit. 

starostl., reeduk., soc. psychol.. tréning, nácvik soc. komun. a pod, niektorí boli v individ. i v skup. 

starostlivosti.) 

 

K najpočetnejšej kategórii klientov, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť v našom 

zariadení v školskom roku 2019/2020, patrili: deti/žiaci s problémami vo výchovno-

vzdelávacom procese, deti/žiaci so zdravotným znevýhodnením (z kategórie deti/žiaci, ktoré 

tvoria cieľovú skupinu patriacu do kompetencie starostlivosti nášho typu zariadenia),  žiaci 

ZŠ i SŠ so záujmom o diagnostiku zameranú na profesijnú orientáciu/kariérne poradenstvo, 

deti, u ktorých sme posudzovali školskú spôsobilosť (navštevujúce MŠ, tiež deti, ktoré 

neabsolvovali predprimárne vzdelávanie - deti, ktorým sme poskytli odbornú starostlivosť na 



podnet škôl po zápise, resp. na podnet oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 

ÚPSVaR).  

 

V rámci včasnej diagnostiky a poradenstva: 

 sme podporovali optimalizáciu kognitívneho, osobnostného a sociálneho vývinu detí 

so ŠVVP  

 sme podporovali pripravenosť detí na vstup do školy 

 sme realizovali screening u 5-6 ročných detí v MŠ (MŠ, Konopná, Levice), zameraný 

na včasné podchytenie detí s dielčimi oslabeniami výkonov, ktorým sme následne 

poskytovali v našom zariadení odborné špeciálno-pedagogické intervencie  

 sme spolupracovali s pedagógmi MŠ, ZŠ a zákonnými zástupcami detí, podporovali 

sme zvyšovanie ich informovanosti o problematike detí so ŠVVP, o možnostiach 

pomoci týmto deťom už od predškolského a mladšieho školského veku 

 sme poskytovali odbornú starostlivosť deťom so všeobecným intelektovým nadaním 

už od predškolského veku 

 sme zabezpečovali odborné poradenstvo pri optimalizácie podmienok pre výchovu 

a vzdelávanie detí s intelektovým nadaním, pri podpore rozvoja ich nadania,  

 sme poskytovali odbornú pomoc deťom s čiastočnými oslabeniami výkonov, 

poruchami aktivity a pozornosti, správania a so zdravotným oslabením 

 sme realizovali odborné intervencie zamerané na pomoc deťom so ŠVVP na podklade 

ich zdravotného znevýhodnenia, tiež na pomoc deťom pochádzajúcim zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

 sme využívali materiálno-technické zabezpečenie získané z rozvojových projektov 

(diagnostické testy, didaktické, edukačné pomôcky, poradenský a terapeutický 

materiál, odbornú literatúru);  

 

Posudzovanie školskej spôsobilosti: 

 úzko sme spolupracovali s MŠ nášho okresu, so zákonnými zástupcami detí 

 školskú spôsobilosť sme posudzovali tiež aj u detí, ktoré škola odporučila do nášho 

zariadenia po elektronickom zápise do ZŠ, aj na základe odporučenia všeobecných 

lekárov pre deti a dorast 

 pokračovali sme v úzkej spolupráci s oddelením školstva a vzdelávania pri MsÚ 

Levice a oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately pri ÚPSVaR Levice   

 s vedením ZŠ okresu sme poradensky konzultovali aj problematiku posudzovania 

úrovne školskej spôsobilosti a pripravenosti detí, ktoré nenavštevovali MŠ, detí 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, podľa potreby sme 

konzultovali problematiku dieťaťa aj s terénnymi sociálnymi zamestnancami, 

zamestnancami komunitných centier, sociálnymi kurátormi, starostami obcí 

 u detí, ktorých ŠVVP vyplývajú výlučne zo SZP, sme  navrhovali zaškolenie/prijatie 

do 0-ého ročníka ZŠ 

 posudzovali sme aj školskú spôsobilosť u detí so známkami všeobecného 

intelektového nadania  

 realizovali sme kontrolné vyšetrenia  u detí po odklade PŠD i žiakov 0-ého ročníka ZŠ 

 zákonným zástupcom detí sme poskytovali individuálne poradenstvo zamerané na 

možnosti stimulácie a rozvoja kognitívneho, osobnostného a sociálneho vývinu 

dieťaťa  

 realizovali sme osvetovú činnosť k uvedenej problematike;  

 



Deti/žiaci s vývinovými nerovnomernosťami, s problémami v učení, správaní, 

v emocionálnom vývine, so zdravotným znevýhodnením, pochádzajúce zo sociálne 

znevýhodneného prostredia: 

 poskytovali sme starostlivosť deťom/žiakom s nerovnomernosťami a oneskoreniami 

vo vývine, s ťažkosťami v ich emocionálnom a sociálnom vývine, deťom/žiakom s 

poruchami psychického vývinu, deťom/žiakom so ŠVVP na podklade zdravotného 

znevýhodnenia, deťom/žiakom pochádzajúcim zo SZP  

 poskytovali sme psychologickú, špeciálno-pedagogickú odbornú starostlivosť pri 

riešení problematiky detí/žiakov s VPU, s poruchami aktivity a pozornosti, 

s poruchami správania, so zdravotným oslabením 

 u detí/žiakov s poruchami správania a s ohrozeným psychosociálnym vývinom sme sa 

v odbornej (individuálnej i skupinovej) činnosti zameriavali na optimalizáciu ich 

psychosociálneho vývinu, autoreguláciu správania, podporovali sme rozvoj ich 

sociálnych zručností, sociálnej percepcie, senzitivity, asertivity, nenásilného riešenia 

konfliktov, posilňovania ich odolnosti voči negatívnemu tlaku okolia a ponuke 

škodlivín, podporovali sme ich duševné zdravie, rozvoj ich prosociálneho, 

kooperatívneho správania, podporovali prevenciu drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov 

 posudzovali sme problematiku ťažkostí v učení u detí/žiakov pochádzajúcich zo SZP, 

poskytovali sme aj poradenstvo zamerané na pomoc týmto deťom/žiakom, ich 

rodičom/zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom 

 realizovali sme diagnostiku detí/žiakov pochádzajúcich zo SZP aj priamo v ZŠ, s 

následným poradenstvom pre pedagógov a zákonných zástupcov detí/žiakov, a to v: 

ZŠ Saratovská 43, Levice, ZŠ Lok, ZŠ Tekovské Lužany s VJS, ZŠ Hronské Kosihy  

 úzko sme spolupracovali so zákonnými zástupcami, školou, s CŠPP, MsÚ Levice, 

odbornými lekármi, oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately pri 

ÚPSVaR, podľa potreby aj so školskými výchovnými zariadeniami a pod.;  

 

Poradenstvo k voľbe povolania, profesijné a kariérne poradenstvo: 

 realizovali sme individuálnu diagnostiku a poradenstvo pre žiakov (aj priamo v 

školách), aj pre žiakov končiacich PŠD v nižších ročníkoch ZŠ, žiakov profesijne 

nerozhodných, na žiadosť školy, resp. na žiadosť žiakov a ich zákonných zástupcov  

 na základe záujmu škôl o skupinovú psychologickú diagnostiku, zameranú na 

poznanie schopností a predpokladov žiakov pre štúdium po ukončení ZŠ, s následným 

psychologickým poradenstvom k profesijnej, študijnej a kariérnej orientácie; 

skupinovú psychologickú diagnostiku a poradenstvo k uvedenej problematike sme ju, 

ešte do obdobia uzatvorenia škôl z dôvodu pandémie Covid-19, stihli realizovať 

priamo v školách, a to v: 

ZŠ Saratovská 43, Levice, ZŠ Žemberovce, ZŠ Pohronský Ruskov, ZŠ Jur 

nad/Hronom, ZŠ Zbrojníky, ZŠ Bátovce, ZŠ Tlmače, CZŠ Nová Dedina, ZŠ 

Tek. Lužany, ZŠ Kozárovce, ZŠ J. Kráľa, Šahy, ZŠ s VJS Želiezovce, ZŠ 

Hronské Kľačany, ZŠ Saratovská 85, Levice, KSS sv. Vinc. de Paul, Levice 

 poskytovali sme poradenstvo pre žiakov ZŠ pri podpore zodpovednej voľby ďalšieho 

štúdia, pri výbere učebného, študijného odboru, voľbe povolania, so zameraním na 

uplatniteľnosť na trhu práce 

 poskytovali sme priebežne tiež individuálne poradenské individuálne konzultácie pre 

zákonných zástupcov žiakov/klientov 

 na niektoré ZŠ a na SŠ sme už nemohli ísť, resp. vycestovať a realizovať tam 

plánovanú skupinovú diagnostiku žiakov k profesijnej orientácii a poskytnúť žiakom 

kariérne poradenstvo, nakoľko ZŠ a SŠ boli od marca 2020 už zatvorené;    



Identifikácia nadania: 

 posudzovali sme deti/žiakov, na základe požiadaviek ich zákonných zástupcov a 

pedagógov MŠ, ZŠ za účelom zistenia predpokladov pre ich výchovu a vzdelávanie v 

triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, resp. individuálneho 

začlenenia ako žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v bežných triedach ZŠ, 

SŠ 

 realizovali sme tiež potrebnú rediagnostiku týchto žiakov, poskytovali sme poradenské 

služby pedagógom a zákonným zástupcom týchto detí/žiakov 

 na žiadosť ZŠ, Sv. Michala 42, Levice sme realizovali aj skupinovú diagnostiku 

žiakov navštevujúcich športové triedy; 

 

Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami 

 priebežne sme spolupracovali s naším zriaďovateľom, so školami a školskými 

zariadeniami (MŠ, ZŠ, SOŠ, ŠZŠ a ŠMŠ, OU, LVS), s CPPPaP Nitrianskeho kraja, 

podľa potreby aj v rámci SR, s CŠPP v okrese i v rámci SR, s MsÚ Levice, so 

školskými úradmi v rámci okresu, so ŠVS Piešťany (pri CVTI), so špeciálnymi 

výchovnými zariadeniami, s VÚDPaP Bratislava, ÚPSVaR, so všeobecnými  lekármi 

pre deti a dorast, s odbornými lekármi a pod.. 

 

 

Odborno-metodická, preventívno-výchovná činnosť a aktivity, preventívne 

programy, práca s deťmi, žiakmi, zákonnými zástupcami a pedagógmi 
 

 Odborno-metodická činnosť CPPPaP Levice: 

 

Odborno-metodická činnosť počet 

aktivít stretnutí účastníkov 
Individuálne činnosti Konzult. s rodičom, 

zákonným zástupcom 
1415 1587 1415 

Skupinové 

činnosti s klientom 

Prednášky, besedy, 

kurzy, semináre 
9 9 167 

 

Činnosti 

pre pedagógov, vých. 

poradcov, koordinátorov 

prev., odbor. 

zamestnancov, VPaP 

tvorba metod. mater., 

odb. podklady 
39 39 39 

odborné konzultácie, 

osvetová činnosť 
450 471 460 

prednášky, besedy, 

kurzy, semináre 
5 5 48 

Sociometria 

 
4 4 4 

 

Ostatné odborné 

a metodické činnosti 

osvetová a propagačná 

činnosť 
2 2 61 

správy z diagnostického 

vyšetrenia 
1060 1060 1060 

odb. konz. pre iných 

odborníkov 
11 11 11 

tvorba metod. materiálov 

 
30 30 30 

superv. činnosť, metod. 

vedenie a usmerňovanie 
135 

 

135 0 

Odborné konzíliá 

 
90 90 73 

 



Začiatkom školského roka 2019/2020 sme realizovali aktualizáciu údajov o ZŠ a SŠ nášho 

okresu. Získali sme tak potrebné aktuálne informácie o tom, na ktorých školách je/nie je 

otvorený 0-tý ročník v ZŠ, špeciálna trieda (pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, resp. 

nadaním), špecializovaná trieda, na ktorých školách majú odborných zamestnancov (školský 

špeciálny pedagóg, školský psychológ, školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny 

pedagóg), na ktorých školách pracujú asistenti učiteľa. Aktualizovali sme si tiež údaje o 

koordinátoroch prevencie a výchovných poradcoch ZŠ a SŠ okresu Levice.  

 

Zmapovali sme potreby a požiadavky ZŠ a SŠ na aktivity a služby nášho zariadenia - 
záujem o realizáciu metodicko-odborných aktivít, preventívno-výchovných aktivít pre žiakov, 

preventívnych programov, výcvikov peer aktivistov, záujem o poradenské služby pre 

pedagógov. Zmapované požiadavky sme zapracovali do harmonogramu našej činnosti 

a postupne sme ich realizovali počas celého školského roka. 

 

Poskytli sme pomerne vysoký počet individuálnych odborno-metodických činností: 

poradenských konzultácii pre zákonných zástupcov detí/žiakov/klientov, odborných 

podkladov pre výchovno-vzdelávacie plány, odborných konzultácií. S informovaným 

súhlasom zákonných zástupcov mal. detí/žiakov/klientov a s informovaným súhlasom 

plnoletých klientov sme vypracovali aj správy z diagnostického vyšetrenia klientov, pre školy, 

zákonných zástupcov detí/žiakov/klientov, podľa potreby aj pre CŠPP, odborných lekárov.  

Spracovali sme užitočné informačno-metodické materiály slúžiace pre potreby zákonných 

zástupcov, pedagógov, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, poskytovali sme 

metodické vedenie a usmerňovanie, realizovali sme tiež osvetovú činnosť.   

 

V oblasti odborno-metodických a preventívno-výchovných činností sme sa zameriavali 

hlavne na: 

 odborné intervencie a aktivity, preventívno-výchovné aktivity pre žiakov i na 

realizáciu preventívnych programov pre žiakov   

 poradenstvo pre zákonných zástupcov detí/žiakov a pedagógov, poradenské 

konzultácie pre nich 

 spracovanie nových informačných materiálov pre pedagógov, odborných 

zamestnancov, zákonných zástupcov, na spracovanie materiálov a aktivít využiteľných 

v odbornej činnosti s deťmi/žiakmi i na tvorbu nových preventívnych programov, tiež 

na spracovanie súborov pracovných listov využiteľných v špeciálno-pedagogických 

intervenciách so žiakmi so ŠVVP;  

 

Poskytovali sme priebežne individuálne i skupinové psychologické, špeciálno-pedagogické 

a sociálno-pedagogické poradenstvo a intervencie, osobné konzultácie, aj telefonické 

konzultácie pre zákonných zástupcov a pedagógov detí/žiakov/klientov, podľa potreby aj 

krízové intervencie.  

 

V odbornej starostlivosti sme pomáhali v riešení problematiky konkrétnych detí/žiakov, ich 

ťažkosti vo výchove a vzdelávaní, poskytovali sme im pomoc pri zabezpečovaní 

optimalizácie výchovno-vzdelávacieho, osobnostného i profesijného vývinu detí/žiakov, 
pri návrhoch na prijatie do škôl pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, resp. 

do špeciálnych tried ZŠ, pri návrhoch MŠ, ZŠ a SŠ na individuálne začlenenie, k Testovaniu-

5, k Testovaniu-9, k Maturite, k záverečným skúškam, k odporúčaniam na asistenta učiteľa 

a pod.. Pre školy sme včas pripravovali potrebné podklady a odporučenia k žiadostiam o 

pridelenie asistentov učiteľa, pre žiakov so ŠVVP.  

  



Realizovali sme skupinové metodicko-odborné aktivity: 

 

Názov metodicko-odbornej aktivity 

pre žiakov 

Počet 

interakt.besied 

Počet 

účastníkov 

1.  Adaptácia žiaka na strednú školu - ako sa správne 

učiť? - pre žiakov SŠ 

2 43 

2. 

 

Ako zlepšiť komunikačné zručnosti – pre žiakov SŠ 2 39 

3.  

 

Ako zlepšiť motiváciu k učeniu – pre žiakov SŠ 4 67 

Názov metodicko-odbornej aktivity 

pre zákonných zástupcov 

Počet  

stretnutí 

Počet 

účastníkov 

1.  Školská spôsobilosť - pre zák. zástupcov na rodič. 

združeniach organizovaných materskou školou 

1 18 

2. 

 

Podpora zdravého vývinu detí v útlom veku – 

Detský vzdor - v MC Medulienka Levice 

1 8 

3. 

 

Podpora zdravého vývinu detí v útlom veku - 

Vývinové medzníky u detí od 0  - 6 rokov, v MC 

Medulienka Levice 

1 12 

 

Dňa 21. 11. 2019 sme prezentovali činnosti nášho zariadenia na Burze povolaní - 

Burze informácií 2019, kde sme poskytli informácie záujemcom aj o službách, odbornej 

činnosti a starostlivosti poskytovanej v CPPPaP Levice v oblasti profesijnej orientácie, 

profesijného a kariérneho poradenstva. Na Burzu informácií organizovanú ÚPSVaR Levice, 

konanú v ich priestoroch, nás ÚPSVaR Levice, v rámci dobrej spolupráce pravidelne pozýva.  

Profesijné poradenstvo sme poskytli priamo na Burze informácií:  56 žiakom, 11 pedagógom, 

5 zákonným zástupcom žiakov i ostatným záujemcom.  

 

 Preventívno-výchovná činnosť a aktivity, preventívne programy: 

 

Preventívne činnosti/aktivity Počet 

činností stretnutí účastníkov 
Skupinové činnosti 232   241   3355   

 
v tom 

výcvik. skupina 3 

 

12 26 

predn., besedy, 

kurzy, semináre 
229 229 3329 

Služby pedagógom 78   78     122   

 
v tom 

metod. konz., 

porad., správy 
74 74 74 

predn., besedy, 

kurzy, semináre 
4 4 48 

Ostatné preventívne činnosti-aktivity 33   33   34   

 
v tom 

osvet., propag. a 

inform. aktivity 
2     2   2   

Odborné konzíliá 

 
18 18 18 

konz. pre rodičov 13 

 

13 14 

 



Realizovali sme individuálnu a skupinovú odbornú preventívnu činnosť (jednorazovú, 

krátkodobú, dlhodobú) zameranú na prácu s deťmi/žiakmi/klientmi s rizikovým správaním, 

poruchami aktivity a pozornosti, poruchami správania, s ohrozeným psychosociálnym 

vývinom.  

 

Poskytovali sme poradenské konzultácie rodičom/zákonným zástupcom, pedagógom, aj 

ostatným vecne príslušným odborníkom, v záujme pomoci deťom/žiakom/klientom 

s ťažkosťami v ich osobnostnom a sociálnom vývine, s rizikovým vývinom.  

 

Dňa 14. 11. 2019 sme, na požiadanie CPPPaP Nitra o súčinnosť, poskytli pomoc a Strednej 

zdravotníckej škole v Nitre sme boli poskytovať krízovú intervenciu žiakom i vyučujúcim, 

v súvislosti s vážnou dopravnou nehodou, ktorá sa týkala žiakov a zamestnancov školy. 

 

Realizovali sme preventívno-výchovné aktivity/interaktívne besedy pre žiakov: 

 

Preventívno-výchovné aktivity  
(oblasť zamerania a názov) 

Počet 

interakt.besied 

Počet 

účastníkov 

Prevencia agresivity a šikanovania 

1. Vzťahy v našej triede - pre žiakov 1. st. ZŠ 5 44 

 

2. Vychádzajme spolu lepšie - pre žiakov 1. st. ZŠ 

 

41 553 

3. Vzťahy v našej triede - pre žiakov 2. st. ZŠ 

 

6 53 

4.  Upevnime vzťahy v našej triede - pre žiakov 2.st. 

ZŠ 

 

19 296 

5. Prevencia šikanovania – pre žiakov 2. st. ZŠ 

 

3 27 

6. 

 

Riešenie konfliktov a zvládanie záťaže – pre žiakov 

2. st. ZŠ 

11 155 

Prevencia kyberšikanovania 

1. 

 

Prevencia kyberšikanovania – pre žiakov 1. stupňa 

ZŠ 

1 13 

2. 

 

Hrajme sa bezpečne – pre žiakov 1. st. ZŠ 24 358 

3. 

 

Bezpečne na internete – pre žiakov 2. st.ZŠ 14 241 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania 

1. 

 

Prevencia agresivity a šikanovania – pre žiakov SŠ 11 155 

2. 

 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania – pre 

žiakov SŠ 

2 42 

Prevencia extrémizmu 

1. 

 

Prevencia extrémizmu – pre žiakov SŠ 14 266 

Prevencia drogových závislostí  

1. Prevencia drogových závislostí -  pre žiakov 2. st. 

ZŠ 

3 23 



2. 

 

Povedzme: „NIE!“ drogám - pre žiakov 2. st. ZŠ 14 202 

3. 

 

Prevencia drogových závislostí - pre žiakov SŠ 4 65 

Podpora zdravého životného štýlu 

1. Moje múdre telo  - pre žiakov 1. st. ZŠ 

 

11 134 

2. Moje duševné zdravie - pre žiakov 1. st. ZŠ 

 

4 49 

3. Môj zdravý životný štýl - pre žiakov 2. st. ZŠ 

 

13 147 

Prevencia obchodovania s ľuďmi  

1. Prevencia obchodovania s ľuďmi - pre žiakov SŠ 4 

 

66 

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa od marca 2020 už nedali realizovať na 

školách všetky plánované preventívno-výchovné aktivity pre žiakov škôl (zamerané na 

prevenciu agresivity, šikanovania, kyberšikany, látkových a nelátkových závislostí, prevenciu 

obchodovania s ľuďmi, podporu duševného zdravia a zdravého životného štýlu).  

 

V rámci zapojenia sa do 13. ročníka celoslovenskej kampane: „Červené stužky“, ktorú 

organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, s podporou MŠVaŠ SR a OÚ 

v Žiline, sme v jesenných mesiacoch 2019 realizovali 22 interaktívnych besied pre 378 žiakov 

ZŠ a 2 interaktívne besedy pre 50 žiakov SŠ. V rámci zapojenia sa do kampane sme 

vyhotovili tiež pútavé nástenky.  

 

Zapojenie sa do Kampane – Červené stužky 

Preventívno-výchovné aktivity  
(oblasť zamerania a názov) 

Počet 

interakt.besied 

Počet 

účastníkov 

Prevencia HIV/AIDS  

1. Prevencia HIV/AIDS -  pre žiakov 1. st. ZŠ 

 

1 43 

2. 

 

Prevencia HIV/AIDS - pre žiakov 2. st. ZŠ 5 69 

3. 

 

Prevencia HIV/AIDS - pre žiakov SŠ 1 25 

Prevencia šikanovania 

1. Prevencia šikanovania  - pre žiakov SŠ 

 

1 25 

Prevencia obchodovania s ľuďmi  

1. Prevencia obchodovania s ľuďmi - pre žiakov 2. st. 

ZŠ 

13 

 

203 

Podpora duševného zdravia 

1. Podpora duševného zdravia - pre žiakov 2. st. ZŠ  

 

3 63 

 

V tomto školskom roku sme realizovali priamo na školách na základe vysokého záujmu škôl 

o ponuku preventívnych programov nášho zariadenia, preventívne programy pre žiakov ZŠ 

a SŠ, kým boli školy do marca 2020 otvorené.  



Niektoré preventívne programy sme aj v tomto školskom roku vypracovali a realizovali na 

základe požiadavky konkrétnych škôl, v záujme pomoci pri riešení problematiky 

v kolektívoch tried.  

Niektoré naplánované preventívne programy sme z dôvodu uzatvorenia škôl už do konca 

školského roka 2019/2020 nemohli na školách realizovať.    

 

Realizovali sme nasledovné preventívne programy pre žiakov ZŠ a SŠ: 

 

Názov preventívneho programu Počet účastníkov 

 

Počet 

stretnutí/častí 

Preventívne programy pre žiakov 1. stupňa ZŠ: 

 

1. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 13 žiakov 4. roč. ZŠ, 

pri Podluž. 6, Levice 
4 

2. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 

 

12 žiakov 4. roč. ZŠ, 

pri Podluž. 6, Levice 
4 

3. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 12 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

4. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 12 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

5. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 10 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

6. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 12 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

7. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 9 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

8. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 9 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
4 

9. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 9 žiakov 4. roč. ZŠ, 

Demandice 
4 

10. Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 18 žiakov 3. roč. ZŠ, 

A. Kmeťa, Levice 
4 

 

11. Druhý krok 

 

15 žiakov 1.-4. roč. 

ZŠ, Hont. Vrbica 
4 

Preventívne programy pre žiakov 2. st. ZŠ: 

 

12. Vytvorme si triedu plnú pohody 18 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Saratovská 43, Levice 
5 

13. Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

15 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Saratovská 43, Levice 
5  

14. Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

12 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

15. Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

12 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

16. Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

12 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

17. Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

11 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

18. 

 

Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

12 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 



19. 

 

Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

13 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

20. 

 

Vytvorme si triedu plnú pohody 

 

11 žiakov 5. roč. ZŠ, 

Demandice 
5 

 

21. Sám sebou, zdravo, zodpovedne 13 žiakov 8. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

22. Sám sebou, zdravo, zodpovedne 12 žiakov 8. roč. ZŠ, 

Pri Podluž. 6, Levice 
5 

23. 

 

Sám sebou, zdravo, zodpovedne 12 žiakov 8. roč. ZŠ, 

Demandice 
5 

 

24. Sebaponímanie a body imidž 

 

14 žiakov ZŠ, Pri 

Podlužianke 6, Levice 
3 

25. Sebaponímanie a body imidž 

 

13 žiakov ZŠ, Pri 

Podlužianke 6, Levice 
3 

 

26. Sebaponímanie a body imidž 

 

13 žiakov ZŠ, Pri 

Podlužianke 6, Levice 
3 

 

27. Sebaponímanie a body imidž 

 

14 žiakov ZŠ, Pri 

Podlužianke 6, Levice 
3 

 

Preventívne programy pre žiakov SŠ: 

 

28. Vzťahy v našom kolektíve 

 

16 žiakov, Gymnázia, 

s VJS, Šahy 
4 

 

29. Komunikácia a vzťahy v našom kolektíve 11 žiakov, 2. roč., 

SPŠ, F. Hečku, Levice 
5 

30. Komunikácia a vzťahy v našom kolektíve 

 

13 žiakov, 2. roč., 

SPŠ, F. Hečku, Levice 
5 

 

31. Duševné zdravie na strednej škole 23 žiakov 1. roč., 

ŠUP, Levice 

5 

32. 

 

Duševné zdravie na strednej škole 19 žiakov 2. roč., 

ŠUP, Levice 

5 

 

Realizovali sme na základe záujmu škôl nasledujúce výcvikové programy/semináre pre 

žiakov ZŠ a SŠ - peer aktivistov: 

 

Por. č. Výcvikové programy/semináre pre žiakov Počet účastníkov Počet 

hodín 

1. Základný výcvik peer aktivistov – žiakov ZŠ 

(október 2019) 

8 žiakov, ZŠ, Ul. Sv. 

Michala 42, Levice 

4 

2. Základný výcvik peer aktivistov – žiakov ZŠ 

(november 2019) 

8 žiakov, ZŠ, 

Saratov. 85, Levice 

4 

3. Základný výcvik peer aktivistov – žiakov ZŠ 

(január 2020) 

10 žiakov, ZŠ, 

Dolný Pial 

4 

4. Základný výcvik peer aktivistov – žiakov SŠ 

(december 2019) 

9 žiakov, Gymn. sv. 

Vincenta de Paul, 

Levice 

4 

 



Realizovali sme výcviky, metodicko-odborné stretnutia/semináre pre pedagógov, 

koordinátorov prevencie DZ a ostatných sociálno-patologických javov: 

 

Por.  

č. 
Stretnutia s pedagógmi, 

koordinátormi prevencie DZ 

a ostatných soc. patologických javov 

Počet účastníkov Dátum 

konania 

1.  Peer program v škole, metodicko-

výcvikový 1-dňový seminár 

5  pedagógov 

ZŠ a SŠ 

22.10.2019 

2. 

 

Metodicko-výcvikový seminár: Cesta 

k emocionálnej zrelosti 

10 škol. psychológov a soc. 

pedagógov škôl 

12.11.2019 

3. Metodicko-odborné stretnutie/seminár: 

Prevencia agresivity a šikanovania v 

škole 

16 pedagógov/koordinátorov 

prevencie zo ZŠ a SŠ – 1. 

skupina 

11.12.2019 

4. Metodicko-odborné stretnutie/seminár: 

Prevencia agresivity a šikanovania v 

škole 

9 pedagógov/koordinátorov 

prevencie zo ZŠ a SŠ – 2. 

skupina 

11.12. 2019 

5. Metodicko-odborné stretnutie/seminár: 

Podpora odolnosti voči záťaži, 

zvládanie náročných životných situácií 

u detí 

13 pedagógov/koordinátorov 

prevencie a OZ zo ZŠ a SŠ 

25. 2. 2020 

 

Realizovali sme v rámci realizácie interaktívnych besied so žiakmi aj prieskum zameraný na: 

výskyt kyberšikanovania - anonymné dotazníky vyplnilo 39 žiakov 1. stupňa SŠ a prieskum 

zameraný na: Žiaci a drogy - anonymné dotazníky vyplnilo 26 žiakov 2. stupňa ZŠ. 

 

Pripravili sme nové preventívne programy využiteľné v preventívnej práci so žiakmi: 

 Podpora vzájomného poznania, porozumenia a kooperácie v triednom kolektíve 

 Cíťme sa v triede bezpečne 

 Komunikácia a riešenie sporov v našom kolektíve  

 

Spracovali sme materiály a aktivity využiteľné v odbornej činnosti psychológa so žiakmi: 

 Efektívne učenie – ako sa efektívne učiť 

 Adaptácia na strednú školu 

 Aktivity zamerané na oblasť profesijnej orientácie 

 Kam po skončení školy? 

 Kam po skončení ZŠ – pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

 Podpora tolerancie a prevencia extrémizmu 

 Zvládanie konfliktov v triede 

 Podpora zdravého životného štýlu a duševného zdravia 

 Ako zvládnuť strednú školu? 

 Naučme sa spolupracovať 

 Cesta k tolerancii 

 Prevencia rasizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie 

 Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia – postoje a predsudky 

 Profesijná orientácia – Ako sa správne rozhodnúť 

 Podpora zdravého životného štýlu 

 Prevencia drogových a nelátkových závislostí, agresivity a šikanovania 

 Ľudské práva 

 Ľudské práva a práva dieťaťa 



 Riešenie konfliktov v triede 

 Podpora kooperatívneho správania 

 

Spracovali sme materiály a aktivity využiteľné v odbornej činnosti sociálneho pedagóga so 

žiakmi: 

 Tolerujeme sa navzájom 

 Prevencia násilia a šikanovania 

 Spoznaj svoje emócie 

 Rozvíjanie kooperácie u mladších žiakov 

 Ľudské práva - pre žiakov na 1. stupni ZŠ 

 Ľudské práca – pre žiakov 2. stupňa ZŠ 

 Podpora odolnosti voči záťaži 

 Materiál k sociometrii 

 Nebuď extrém 

 Tolerancia a rešpekt ku všetkým 

 Zdravie a zdravý životný štýl 

 

Spracovali sme aj nové užitočné informačné letáčiky a materiály pre rodičov/zákonných 

zástupcov:   

 Vyberavosť v jedle u detí v predškolskom veku 

 Cvičenia a aktivity na podporu školskej spôsobilosti dieťaťa 

 Ako hovoriť s deťmi o smrti 

 Úmrtie blízkej osoby 

 Rozvíjame fonologické uvedomovanie 

 Domáce vzdelávanie žiakov s VPU po prerušení výučby na školách 

 Domáce aktivity pre deti s ADHD 

 Ako pomôcť deťom s dysortografiou s osvojovaním a fixovaním gramatického učiva 

 Deficity pracovnej pamäti u detí s VPU a ADHD 

 Prečo je rozvíjanie sebahodnotenia a sebadôvery u detí s VPU dôležité 

 Prečo je domáca príprava na vyučovanie niekedy trápenie?  

 Možnosti pomoci deťom v krízových situáciách 

 Možnosti pomoci deťom s ťažkosťami v správaní 

 Prečo je dôležité rozvíjať svoju sebadôveru  a ako využívať svoje schopnosti 

 Ako porozumieť správaniu dieťaťa a aj príčinám, ktoré k jeho správaniu viedli 

 

Spracovali sme súbory pracovných listov využiteľné v špeciálno-pedagogickej činnosti so 

žiakmi/klientmi so ŠVVP: 

 Rozvíjanie fonologického uvedomovania 

 Písmená 

 Gramatika 

 Rozvíjanie matematických schopností – 1. st. ZŠ 

 Matematika 

 Rozvíjanie pozornosti 

 Aplikácia číselných operácií 

 Porovnávanie čísel 

 Rozvíjame pamäť 

 



Spracovali sme tiež informačné materiály pre pedagógov, výchovných poradcov, 

koordinátorov prevencie DZ a ostatných sociálno-patologických javov a odborných 

zamestnancov škôl:  

 Prevencia agresivity a šikanovania v škole 

 Posilňovanie odolnosti voči záťaži, zvládanie náročných životných situácií u detí 

 Užitočné informácie o krízovej intervencie a možnostiach pomoci deťom/žiakom 

a pedagógom v prípade prírodnej katastrofy, výskytu pandémie, dopravnej nehody, 

smrti 

 Stres spôsobený traumou 

 Krátky sprievodca integráciou 

 Žiak s epilepsiou v ZŠ 

 Ako rozvíjať motiváciu k čítaniu 

 

V odbornej činnosti sme naďalej využívali modernizované vybavenie, digitálne technológie, 

nové diagnostické testy, poradenské metodiky, materiálno-technické zabezpečenie získané zo 

spolupráce v NP VÚDPaP v Bratislave: Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (Kód ITMS: 

26130230025) v odbornej činnosti a starostlivosti o žiakov ZŠ so ŠVVP, tiež aj diagnostické 

testy, vybavenie a pomôcky získané z rozvojových projektov. 

 

Priebežne sme aktualizovali údaje na našom webovom sídle, zverejňovali povinné informácie, 

prispievali sme naň užitočnými informáciami, odkazmi a materiálmi pre zákonných zástupcov 

i pedagógov, prispievali sme tak ku zvyšovaniu informovanosti pedagógov, odborných 

zamestnancov i zákonných zástupcov detí/žiakov i verejnosti, o aktuálnych témach 

a usmerneniach MŠVVaŠR, VÚDPaP v čase mimoriadnej situácie (v čase koronavírusu 

Covid-19), o linkách dôvery a iných užitočných linkách.  

Pravidelne sme aktualizovali nástenky v čakárňach oboch budov CPPPaP.    

 

Odborní zamestnanci sa v rámci svojho odborného rastu a samoštúdia oboznamovali s 

odbornými časopismi a dostupnou odbornou literatúrou, s informačným bulletinom pre 

zamestnancov v rezorte školstva a priebežne sa oboznamovali s aktualizáciou platnej 

legislatívy.  

 

 

Oblasť metodického usmerňovania výchovných poradcov ZŠ a  SŠ v okrese 

Levice, metodicko-odborná činnosť pri usmerňovaní profesijnej orientácie 

a profesijného vývinu žiakov ZŠ 
 

V školskom roku 2019/2020 sme metodicky usmerňovali: 

 výchovných poradcov plnoorganizovaných ZŠ  

 výchovných poradcov SŠ 

 

Metodicko-odborné činnosti a aktivity - porady, konzultácie, návštevy na školách: 

 Priebežne sme oboznamovali výchovných poradcov s aktuálnymi informáciami 

potrebnými 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 (CVTI). 

 Realizovali sme porady/pracovné stretnutia s VP: stretnutia po oblastiach Levice, 

Želiezovce, Šahy. 



 Priebežne sme poskytovali individuálne 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 zo ZŠ na SŠ, 

podľa potreby sme s nimi aj telefonicky konzultovali k problematike výchovného 

poradenstva.   

 Aktívne sme sa zúčastnili Burzy povolaní – Burzy informácií 2019, kde sme 

poskytovali poradenské konzultácie pre pedagógov, zákonných zástupcov 

a deti/žiakov. 

 Úzko sme spolupracovali so ZŠ, SŠ (hlavne okresu Levice), ŠVS (pri CVTI SR) 

Piešťany, ÚPSVaR Levice. 

 

Spracované informačné materiály pre VP: 

 Informačné materiály pre výchovných poradcov: 

- Informácie pre výchovných poradcov ZŠ k výchovno-poradenskej práci v školskom 

roku 2019/2020 

- Informácie pre výchovných poradcov ZŠ v okrese Levice - k zberu informácií 

k prijímaniu uchádzačov na SŠ a k odosielaniu prihlášok zo ZŠ na stredné školy 

- Aktuálne informácie pre výchovných poradcov ZŠ v okrese Levice 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov 

CPPPaP Levice (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti.  

 

Organizačná štruktúra zariadenia: 

 

 odborní zamestnanci:  

 

PhDr. 

L. Danová 

Riaditeľka, 

psychológ  

100 % prac. úväzok 

PhDr.  

V.Mačeková 

Psychológ  

 

100 % prac. úväzok 

Mgr. 

R. Paulovičová 

Psychológ  

 

100 % prac. úväzok 

 

Mgr.  

Z. Krnáčová 

Psychológ 100 % prac. úväzok (zastup. zamestnanca počas MD) 

Mgr.  

K. Vojteková 

Psychológ 100 % prac. úväzok (zastup. zamestnanca počas MD) 

Mgr. 

S. Miklová 

Psychológ 100 % prac. úväzok (zastup. zamestnanca počas MD) 

Mgr. 

A. Baranová 

Špeciálny pedagóg 100 % prac. úväzok  

Mgr. K. 

Kadlecová,PhD. 

Špeciálny pedagóg 100% prac. úväzok 

Mgr.  

A. Jančová 

Sociálny pedagóg 100% prac. úväzok 

 
Traja odborní zamestnanci – psychológovia boli na MD+RD 

 



 ostatní zamestnanci:  

 

M. Harezníková Sociálno-admin. zamestnanec,  

pokladník 

100 % prac. úväzok 

 

Mgr.  

E. Bútorová 

Ekon. účtovníčka/rozpočtár čiastočný úväzok 

 

Z. Baloghová 

 

Upratovačka čiastočný úväzok  

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP (§ 2 ods.1 písm. h) 

 

V školskom roku 2019/2020 sa odborní zamestnanci v rámci svojho profesijného rozvoja 

zameriavali na prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie svojich kompetencií, v zmysle  

plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania. Riaditeľka zariadenia zabezpečovala 

uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca v CPPPaP Levice.   

 

PhDr. Lívia Danová: 

 Porada riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaď. pôsobnosti Okresného úradu Nitra, 

konaná 5. 9. 2019, org. Okresný úrad Nitra, odbor školstva, konaná v Nitre 

 Odborný seminár: Zmeny v odmeňovaní pedag. zamestnancov a zmeny vo vnútorných 

predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedag. a odb. zamestnancoch, konaný 25. 

9. 2019, Nitra, org. RVC Nitra 

 Porada riaditeľov CPPPaP Nitr. kraja, konaná 13. 11. 2019, Nitra, org. CPPPaP Nitra 

 Porada riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaď. pôsobnosti Okresného úradu Nitra, 

konaná 19. 11. 2019, org. Okresný úrad Nitra, odbor školstva, konaná v Nitre 

 Funkčné inovačné vzdelávanie (FIV2) pre vedúcich pedag. a odb. zamestnancov,  

poskytovateľ: MPC Nitra, úspešne ukončené 14. 1. 2020 

 Seminár: Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu,  

konaný 27. 1. 2020, Nitra, org. Kantorka, n. o. Košice 

 Seminár: Pravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou platné od 1. 1. 

2019, konaný 6. 2. 2020, Nitra, org. IPEKO Zvolen 

 Porada riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaď. pôsobnosti Okresného úradu Nitra, 

konaná 22. 4. 2020, org. Okresný úrad Nitra, odbor školstva, konaná v Nitre 

 Porada riaditeľov CPPPaP Nitr. kraja, konaná 18. 5. 2020, Nitra, org. CPPPaP Nitra 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

PhDr. Viera Mačeková: 

 Odborný seminár: Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie 

psychodiagnostických metodík TTD, TKC, Kogni-T, konaný 11. 12. 2019, org. 

Psycho Klinik s.r.o. Nitra, konaný v CPPPaP Nitra 

 Odborný seminár: Predstavenie, vysvetlenie a možnosti apolikácie 

psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK-C, konaný 12. 12. 2019, org. 

Psycho Klinik s.r.o. Nitra, konaný v CPPPaP Nitra 



 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Romana Paulovičová: 

 Odborný seminár: Predstavenie, vysvetlenie a možnosti apolikácie 

psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK-C, konaný 12. 12. 2019, org. 

Psycho Klinik s.r.o. Nitra, konaný v CPPPaP Nitra 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Alexandra Baranová: 

 Úspešne vykonala prvú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, určenú pre kategórie: špec. pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, 

poskytovateľ MPC Bratislava, 27. 11. 2019 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.: 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Anna Jančová: 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Zuzana Krnáčová: 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 



programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Karina Vojteková: 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

Mgr. Simona Miklová: 

 Pokračovala v programe adaptačného vzdelávania začínajúceho psychológa v CPPPaP 

Levice, ktoré úspešne absolvovala 30. 6. 2020 

 Aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním, 

pedagogickej a ďalšej dokumentácii, konané v CPPPaP Levice, júl 2020, 

poskytovateľ: CPPPaP Levice 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je CPPPaP zapojené (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 

Národný projekt VÚDPaP Bratislava: Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (realizačná fáza 2013 

- 2015) - aj v školskom roku 2019/2020 pokračovala etapa tzv. udržateľnosti Národného 

projektu. V odbornej činnosti sme naďalej využívali modernizované vybavenie a technológie, 

diagnostické testy, poradenské metodiky, didaktické pomôcky a ostatné v projekte získané 

materiálno-technické zabezpečenie, tiež informácie dostupné na web stránke Komposyt. 

 

Realizovali sme rozvojový projekt v rámci výzvy MŠVVaŠ SR: Psychologické a špeciálno-

pedagogické poradenstvo 2019, s názvom: „Skvalitňujeme psychologické a špeciálno-

pedagogické poradenstvo zabezpečením rozšírenia inventáru diagnostických testov“ , na 

ktorý nám MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky vo výške: 2 181,- Eur. Využívali sme 

rozšírený inventár inovatívnych testov vo včasnej diagnostike detí/žiakov so ŠVVP, v 

sledovaní zmien v procese odb. starostlivosti o deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením, v 

precizovaní diagnostiky vývinovej úrovne detí/žiakov, štruktúry ich výkonov, učebných 

schopností i v rozpoznávaní ich silných a slabých stránok.   

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v CPPPaP (§ 2 ods. 1 písm. k).  

 

V školskom roku 2019/2020 nebola v CPPPaP Levice vykonaná inšpekcia. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach CPPPaP (§ 2 ods. 1 písm. l)    

       



Na priamu individuálnu prácu s klientmi má CPPPaP Levice vytvorené dobré a účelne 

zariadené priestorové podmienky, každý zamestnane má svoju pracovňu. CPPPaP Levice má 

vyhovujúce vlastné priestory aj na skupinové činnosti.  

Priebežne sme skvalitňovali materiálno-technické vybavenie nášho zariadenia podľa 

finančných možností prideleného rozpočtu. Vybavenie testami, didaktickými a poradenskými 

pomôckami sme dopĺňali podľa potreby a finančných možností rozpočtu. Celkové materiálne 

vybavenie zariadenia hodnotíme ako dobré, do budúcna bude potrebné naďalej investovať 

finančné prostriedky na zabezpečovanie jeho ďalšieho skvalitňovania (nákup testov, pomôcok 

na poradenskú prácu, odbornej literatúry, obnovy výpočtovej techniky). 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obdržaných v rozpočte, sme mohli 

zabezpečiť len práce súvisiace s drobnou údržbou a opravami, bol vykonaný náter sokla 

budovy, drobná oprava kancelárskej techniky, výmena telefonickej ústredne. Zabezpečovali 

sme tiež ochranu majetku a budov poistením, pravidelne sme zabezpečovali vykonávanie 

potrebných revízií.  

Do budúcna budeme potrebovať viacej finančných prostriedkov na údržbu budov 

a drobné opravy: opravu plotu, omietky na garáži a jej náter, opravu chodníka v areály hlavnej 

budovy, hygienickú maľovku interiéru oboch budov, pivnice v pavilóne A, potrebné by bolo 

zabezpečiť do budúcna postupne už aj opravu a náter fasády, príp. zateplenie budov.   

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti CPPPaP (§ 2 ods. 1 písm. m).  
      

Rozpočet CPPPaP Levice na rok 2019:                                203 045 € 

      Z toho: 

bežné výdavky (600), z toho: 

- na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610):    130 392 € 

- na poistné a príspevok do poisťovní (620):     45 770 € 

- na tovary a služby (630):       26 633 € 

- bež. transfery (640):            250 € 

 

Údaje o čerpaní prideleného rozpočtu za rok 2019 sme uviedli v Správe o hospodárení za rok 

2019. 

 

Údaje o čerpaní prideleného rozpočtu na rok 2020 do 31. 8. 2020: 

bežné výdavky (600), z toho: 

- mzdy, platy, služ. príjmy 

a OOV (610):            102 169,36 €  

- poistné a prísp.  

do poisťovní (620):                        32 831,67 € 

- tovary a služby (630):             14 375,24 € 

- bež. tranfery na nemoc. dávky (640):                                    0,00 € 

SPOLU:                       149 376,27 € 

                                                                   

 

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

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

 

Priebežne sme plnili Koncepčný zámer rozvoja nášho zariadenia. Poskytovali sme 

efektívny systém komplexnej odbornej starostlivosti deťom a žiakom vo veku od narodenia 

do ukončenia prípravy na povolanie, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, 



výchovno-vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj ich nadania, 

eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania, tiež poskytovanie poradenských 

služieb pedagógom a zákonným zástupcom.  

Zabezpečovali sme priebežnú komplexnú odbornú starostlivosť deťom/žiakom/klientom, 

poskytovali sme psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálno-pedagogické intervencie, 

realizovali sme metodicko-odborné a preventívno-výchovné činnosti, aktivity a tiež 

preventívne programy.  

Úzko sme spolupracovali s MŠ, ZŠ, SŠ, s ostatnými školami a školskými zariadeniami, s 

naším zriaďovateľom a ostatnými vecne príslušnými inštitúciami.  

Uplatňovali sme preventívny rozmer poradenstva, princíp interdisciplinárnej spolupráce 

a tímovej práce odborníkov, princíp podpory modernizácie a inovácií poradenstva, využívania 

moderných technológií v činnosti. V činnosti CPPPaP Levice sme uplatňovali princíp vysokej 

profesionality, vysokej zodpovednosti a etiky práce.  

Priebežne sme prispievali k zlepšovaniu informovanosti zákonných zástupcov a 

pedagógov v oblasti legislatívy, včasnej starostlivosti o deti a žiakov so ŠVVP i v ostatných 

oblastiach systému výchovného poradenstva a prevencie, o možnostiach pomoci deťom.  

Vychádzali sme z platnej legislatívy, z úloh deklarovaných v dokumentoch schválených 

MŠVVaŠ SR i z konkrétnych podmienok a možností zariadenia a jeho personálneho 

obsadenia.  

Zabezpečovali sme priebežne úzku spoluprácu s naším zriaďovateľom a ďalšie potrebné 

odborné intervencie v záujme pomoci klientom, v spolupráci s ostatnými CPPPaP a CŠPP 

v rámci kraja, resp. SR a s ostatnými vecne príslušnými inštitúciami. 

 

 

o) Oblasti, v ktorých CPPPaP dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň činnosti zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 písm. o).   
 
SILNÉ STRÁNKY: 

 zabezpečená kvalifikovanosť odborných 

zamestnancov 

 kvalitný odborný a osobnostný potenciál 

zamestnancov 

 konštruktívna pracovná atmosféra, kultúrne 

a bezpečné pracovné prostredie 

 priebežný profesijný rozvoj a odborný rast 

zamestnancov, podpora odborného rastu 

odborných zamestnancov, ktorí t. č. zastupujú 

odborných zamestnancov počas MD+RD  

 systematická spolupráca so školami 

a školskými zariadeniami, s odbornými 

partnermi a vecne príslušnými inštitúciami   

 odborní zamestnanci s viacročnou majú 

absolvované dlhodobé výcviky  

 využívanie moderných diagnostických, 

poradenských metodík a testov v riešení 

problematiky klienta, poskytovanie kvalitnej 

diagnostiky a poradenstva 

 dobrá úroveň vybavenia odbornou literatúrou, 

testami a pomôckami 

 efektívna komunikácia medzi zamestnancami  

dobré a účelné priestorové podmienky 

zariadenia, sídlo vo vlastných priestoroch 

SLABÉ STRÁNKY: 

 personálne obsadenie vzhľadom na veľkosť 

potenciálnej klientely a vysoký počet škôl 

a školských zariadení nášho regiónu nie je  

dlhodobo postačujúce 

 užívateľská úroveň ovládania práce 

s počítačovou technikou 

 množstvo administratívnych činností 

 chýbajúce služby informatika 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie kvality práce zamestnancov 

 nedostatok finančných prostriedkov na opravu 

a údržbu majetku a budov 

 

PRÍLEŽITOSTI : 

 pre zvýšenie počtu  odborných zamestnancov 

RIZIKÁ : 

 personálne obsadenie vzhľadom na veľkosť 



 pre vytvorenie miesta špeciálneho pedagóga 

so znalosťou maďarčiny 

 pre profesijný rozvoj odborných 

zamestnancov   

 k zapájaniu sa do projektov 

 pre modernizáciu a skvalitňovanie materiálno-

technického vybavenia, záujem odborných 

zamestnancov o skvalitnenie svojich 

kompetencií v práci s IKT  

 pre investovanie do opráv, údržby budov,  

do vnútorného zariadenia 

okresu, počet MŠ, ZŠ a SŠ, potenciálnu 

klientelu nášho regiónu nie je  optimálne, 

vysoký počet požiadaviek na odbornú 

starostlivosť a služby, v niektorých mesiacoch 

môže predlžovať čakaciu dobu na termíny 

vyšetrení a intervencií 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 riziko zhoršovania technického stavu budov 

a majetku 

 

 

 

Navrhujeme nasledovné opatrenia: 

 riešiť v spolupráci so zriaďovateľom do budúcna možnosť personálneho posilnenia 

CPPPaP Levice - navýšením počtu odborných zamestnancov o 1 špeciálneho 

pedagóga (aspoň na čiastočný úväzok), so znalosťou maďarčiny, na prácu 

s deťmi/žiakmi/klientmi navštevujúcimi školy a školské zariadenia s VJM; 

 riešiť aj do budúcna v spolupráci so zriaďovateľom požiadavku na úpravu prideleného 

rozpočtu, s prihliadnutím na personálne obsadenie, veľkosť potencionálnej klientely a 

výkony, i s ohľadom na potreby zariadenia v oblasti materiálno-technického 

vybavenia, opráv a údržby budov a majetku zariadenia; 

 

 

II. Ďalšie informácie o CPPPaP, ktoré môže správa obsahovať: 

c) Spolupráca CPPPaP s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 

ods. 2 písm. c) 

 

V záujme pomoci deťom/žiakom/klientom pri optimalizácii podmienok v ich 

výchovno-vzdelávacom, osobnostnom, profesijnom a sociálnom vývine, sme zabezpečovali 

potrebné odporúčania a intervencie, vyjadrovali sme sa k návrhom na individuálne začlenenie, 

na zmenu formy vzdelávania, k návrhom na potrebu asistenta učiteľa pre deti/žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, na vytváranie individualizovaných podmienok vo výchove a 

vzdelávaní u tých detí/žiakov so ŠVVP, ktoré u nich vyplývajú zo SZP.  

Poskytovali sme tiež včasnú poradenskú starostlivosť deťom a žiakom v úzkej 

spolupráci s rodinou, školou a školskými zariadeniami, lekármi, sociálnymi kurátorkami, aj s 

terénnymi sociálnymi zamestnancami ÚPSVaR i s ostatnými odborníkmi.  

Efektivitu poskytovanej odbornej starostlivosti a služieb sme zabezpečovali priebežne 

v úzkej spolupráci s rodinou, školou dieťaťa/žiaka, tiež v spolupráci s ostatnými vecne 

príslušnými inštitúciami.  

Odbornú starostlivosť deťom a žiakom a odborné služby pre pedagógov a zákonných 

zástupcov detí/žiakov/klientov sme priebežne zabezpečovali v súlade s platnou legislatívou a 

požiadavkami škôl a školských zariadení, zákonných zástupcov.  

Aj v školskom roku 2019/2020 hodnotíme spoluprácu CPPPaP Levice so školami, 

školskými zariadeniami, zákonnými zástupcami, CŠPP a vecné príslušnými inštitúciami ako 

dobre fungujúcu a efektívnu.  

 

V Leviciach, dňa: 15. 10. 2020 

Spracovala:  PhDr. Lívia Danová 

                            Riaditeľka CPPPaP 

 

Príloha:   

kópia Protokolu – Výkaz ku správe o hospodárení za rok 2019 


