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Správa
o odbornej činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Martine za školský rok 2014/2015
Činnosť CPPPaP je vymedzená §130 a § 132 zákona č. 245/2008 Zz. v znení neskorších
predpisov aVyhláškou MŠSR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie.
Uvedené predpisy definujú činnosť, pôsobenie a hlavné úlohy centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, komplexne riešia systém výchovy a vzdelávania
detí a ţiakov regionálneho školstva, vrátane predškolskej výchovy, ale aj oblasť
psychologického, špeciálno-pedagogického a výchovného poradenstva.
CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, 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 vývinu a porúch správania.
Cieľovou skupinou sú deti a mládeţ od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie.
Odborné poradenské sluţby a intervencie poskytuje zákonným zástupcom detí a ţiakov a tieţ
pedagogickým a odborným zamestnancom škôl.
Podieľa sa na vyhľadávaní , identifikácií a následnej odbornej starostlivosti pre deti a mládeţ
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytuje poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostiku charakteru a príčin porúch
správania detí a mládeţe s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný
prístup k jednotlivcovi v rodine a v škole.
Realizuje poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie charakteru a príčin školskej
neúspešnosti s vyústením do návrhu na ich riešenie, poradenstvo v profesijnom vývine,
zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií klienta s jeho kognitívnymi a osobnostnými
predpokladmi vzhľadom k adekvátnej voľbe budúceho povolania.
Poskytuje reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť.
Podieľa sa na vyhľadávaní nadaných a talentovaných detí a mládeţe a pri usmerňovaní ich
osobnostného a vzdelávacieho vývinu.
Poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť o deti a mládeţ
s poruchami správania, s narušeným psychosociálnym vývinom.
Sprostredkováva orientáciu pri správnom chápaní ochrany detí a mládeţe pred negatívnymi
sociálno-patologickými javmi ,poskytuje komplexnú preventívnu starostlivosť.
Poskytuje odbornú pomoc deťom a mládeţi zo sociálne zaostalého alebo výchovne
zlyhávajúceho prostredia.
Realizuje psychologické výcviky, preventívne programy a metodické podujatia
zamerané na prevenciu a elimináciu prípadného výskytu sociálno-patologických javov.
V rámci odborno-metodickej činnosti zabezpečuje metodické vedenie pre koordinátorov
prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach a výchovných
poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných
školách a v školách pre ţiakov s nadaním.
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Spolupracuje s pedagógmi, majstrami odborného výcviku, s príslušnými lekármi, so sociálnou
kuratelou a s ostatnými súvisiacimi štátnymi a súkromnými poskytuje tieţ adaptačné
vzdelávanie pre začínajúcich odborných pracovníkov škôl a školských zariadení v územnej
starostlivosti.
CPPPaP V Martine poskytuje tieţ odborné sluţby pre okres Turčianske Teplice.

Základné identifikačné údaje o CPPPaP Martin
Názov školského zariadenia:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa:
036 01 Martin, Ul. Kollárova č. 49
Telefónne čísla:
043/4302021; 043/4302020;0948 070 412
Telefón/fax:
043/4239111
Webové sídlo:
www.cpppapmartin.sk
E-mail:
cpppapmartin@gaya.sk
Zriaďovateľ:
Okresný úrad Ţilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Ţilina
Mená vedúcich zamestnancov a ich funkcia:
PhDr. Ingrid Ivaničová – riaditeľka
Mgr. Katarína Graňáková- zástupkyňa riaditeľka
Údaje o potenciálnej klientele
k 30.09.2014 z okresov Martin a Turčianske Teplice
Materské školy
3 284
Základné školy
8 064
Stredné školy
4 717
Spolu
16 065
Počet vyšetrených klientov v školskom roku 2014/2015
Počet klientov a ich zloţenie vzhľadom k činnosti za školský rok sú uvedené vo Výkaze
o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Škol (MŠ SR) 05 – 01
v prílohe.

3

Údaje o počte zamestnancov a kvalifikačných predpokladoch

Zaradenie
zamestnancov

Zamestnanci
Mgr. Lucia Ďanovská
Mgr. Katarína Graňáková
Mgr. Jarmila Hlavatá
Mgr. IngridHreusová
PhDr. Ingrid Ivaničová
PhDr. Nora Lepejová

sociálny pedagóg
psychológ
špeciálny pedagóg
metodik prevencie
riaditeľka, psychológ
psychológ

PhDr. Viera Michalková

metodik výchovného
a kariérového poradenstva
sociálny pedagóg

Mgr. Alena Miklušová
Mgr. Jana Olíková
Mgr. Ivana Paceková
Mgr.Mária Vítková
Mgr. Monika Vráblová
Mgr. Adriana Ţlebeková
Mgr. Roland Csicsay
Spolu zamestnanci
Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní

psychológ
psychológ

Poznámka

Úväzok v %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

rodičovská dovolenka
zastupuje
Mgr.I.Pacekovu

psychológ

špeciálny pedagóg

100

špeciálny pedagóg
psychológ

100
40%
14,4
14,4
0

Prevádzkoví zamestnanci
Ing. Jana Zajasenská
p. Zuzana Blizniaková
Spolu prevádzkoví zamestnanci

ekonómka

rodičovska dovolenka
zastupovanie Ing.
Zajasenskej

ekonómka

100
100
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Spolu zamestnanci
16,4

Údaje o kontinuálnom a ďalšom vzdelávaní zamestnancov

Účasť na vzdelávaní
Komprax
Prvá atestačná skúška
Druhá atestačná skúška
Prípravné atestačné vzdelávanie pre
druhú atestáciu
Rozvíjanie kompetencií odborného
zamestnanca v oblasti poradenstva pri
práci s klientom z dysfunkčnej rodiny
Moţnosti vizualizácie učenia ţiakov so
ŠVVP
Odborné poradenstvo v predprimárnom

Organizátor
vzdelávania
Iuventa Bratislava
KU Ruţomberok
KU Ruţomberok
MPC RC Prešov
RP MPC Banská
Bystrica
RP MPC Banská
Bystrica
RP MPC Banská
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Účastník/
počet aktivít
1
1
4

Priebeh
ukončilo

1
1
4

1

1

3/3

3

3/3

3

1/3

1

pokračuje

vzdelávaní detí z marginalizovaných
rómskych komunít“

Bystrica

Seminár k testovaniu ţiakov so ŠVVPČí(s)ta
Poruchy učenia, správania
a koncentrácie a ich neurofyziologické
príčiny
ADOS 2 – škála na meranie autizmu
DAPS- farby ţivota
Kurz - Ja na to mám- program pre
starších ţiakov so ŠVVP
Vzdelávanie COMDI
Funkčné vzdelávanie
Ako nevyhorieť- preventívny program
ART- tréning nahradzovania
agresívneho správania
Adaptačné vzdelávanie
Diagnostika a práca s dieťaťom
s Aspergerovým syndrómom
Konferencia ku Dňu logopédie

PdF Nitra

Školenie Komposyt
Školenie Komposyt- lektor pre CPPPaP
Školenie Mangold-Interact- lektor pre
CPPPaP
Sociálno- psychologický výcvik
v supervízii – modul B
Sociálno- psychologický výcvik
v supervízii – modul A
Rodinná doska- diagnostická a
terapeutickú prácu s deťmi a mládeţou,
s rodinami, ale aj
s dospelými.
Program CHIPS
Praktický výkon finančnej kontroly
Elektronické trhovisko
Odborná konferencia v rámci
Národného projektu
Rodinné násilie - konfenrencia

1

1

1

1

Acva Bratislava
VUDPaP- NP
CPPPaP Hlohovec

1
5/1

1
5

2

2

VUDPaP,CPPPaP
MPC RP Ţilina
CPPPaP Pezinok
OZ Návrat

10/2
1/7
1/1

9

1/1

1

CPPPaP Martin
CPPPaP Martin

2

2

9

9

1

1

10/1

10

1

1

1

1

Avare, Bratislava

CŠPP Liptovský
Jamník
CPPPaP Martin,
VÚDPaP
VÚDPaP
VÚDPaP
VÚDPaP
VÚDPaP
Centrum pre rodinu
Kvapka n.o.
Bratislava

1
1

1/6

1

1/10

1

1

1

CPPPaP
Educa
Educa
VÚDPaP

11
1
2

11
1
2

2

2

CPPPaP Trenčín

2

2
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Údaje o aktivitách a prezentáciách CPPPaP

Odborná činnosť- (prednášky, workshopy,
prezentácie)

Počet
aktivít

Aspergerov syndróm prednáška aworkshop
Aspergerov syndróm II prednáška aworkshop
Viem prijať odlišné správanie - Aspergerov syndróm?
workshop
Špecifické vývinové poruchy učenia- prednáška a
workshop
Práca špeciálneho pedagóga a psychológa- beseda
Intelektovo nadané dieťa v MŠ
Podstata a náplň práce psychológa
Diagnostika detí predškolského veku
Organizácia, zásady práce, výstupy s práce CPPPaP
Rozvíjanie komunikačných zručností detí
predškolského veku
Stimulácia pozornosti u detí predškolského veku
Rozvoj fonematiky detí v predškolskom veku.
Školská zrelosť
Tvorba IVVP
Celoštátna konfenrencia zdruţenia Orava- Inovácia
v škole
Individuálny koučing- ako sa brániť vyhoreniu

1
1

Počet
účastník
ov
25
10

1

24

2

14

2
1
1
1
1

59
6
20
10
10

ţiaci SŠ
učiteľky MŠ
študenti SŠ
učiteľky MŠ
učiteľky MŠ

1

7

učiteľky MŠ

1
1
1
2
1

8
8
14
23

učiteľky MŠ
učiteľky MŠ
rodičia
učitelia SŠ
učitelia ZŠ

Práca s dieťaťom so ŠVVP

1

5

Supervízne stretnutia

16

5

Výstupy zo správ z psychologického vyšetrenia
Výstupy zo správ z špeciálno-pedagogického
vyšetrenia
Ţiak poruchou aktivity a pozornosti v ZŠ
Ţiak so ŠVVP- s poruchami učenia v ZŠ

2

73

2

56

1
1

45
45

Exkurzia ÚVTOS Sučany

1

45

Odborná činnosť- metodické stretnutia,prax
Pravidelné stretnutia školských psychologičiek
so zamestnancami CPPPaP
Pracovné stretnutia školských špeciálnych pedagógov
Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ

6

1

učitelia SŠ
učitelia ZŠ
ţiaci SŠ
učitelia ZŠ

neurčené
25

Cieľová
skupina

výchovní poradcovia
ZŠ
asistenti učiteľa
odborní zamestnanci
v školstve
učitelia ZŠ
učitelia ZŠ
učitelia ZŠ
učitelia ZŠ
zamestnanci
CPPPaP, VP a
a koordinátori
prevencie ZŠ

Počet
aktivít

Počet účastníkov

3

30

2
5

38
154

Metodické vedenie výchovných poradcov SŠ
Metodické vedenie koordinátorov prevencie ZŠ
Metodické vedenie koordinátorov prevencie SŠ
Zabezpečovanie odbornej praxe pre študentov VŠ

2
3
2
28

Počet
Odborná činnosť- preventívne, korektívne
aktivít
skupinové aktivity
Kluby detí s poruchami správania- Chcem sa slušne
15
správať
Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou – preventívny
4
program pre MŠ
Burza informácii SŠ pre voľbu povolania
1
Zápisy do 1. ročníka ZŠ
11
Práca s verejnosťou (rodičmi, učiteľmi, odbornými
priebeţne
zamestnancami, študentami a inými)
Problémy v správaní – workshop pre rodičov
1
Obchodovanie s ľuďmi- preventívny workshop pre ZŠ
16
a SŠ
Profesijná orientácia pre ţiakov ZŠ
23
Adaptačný program pre ţiakov prvých ročníkov SŠ
Profesijná orientácia – výber VŠ pre ţiakov SŠ
3
Depistáţ špecifických vývinových porúch učenia pre
14
ţiakov 1. aţ 4. ročníkov ZŠ
Depistáţ školskej pripravenosti pre deti z MŠ
47
Depistáţ profesijnej orientácie pre ţiakov 8 ročníkov
11
ZŠ
Výber ţiakov do tried pre deti so športovým nadaním
2
Šikanovanie v triede ZŠ a SŠ- workshop
4
Rozvíjajúce cvičenia pre deti predškolského veku
14
Skupinová práca s triedou –prevencia sociálno17
patologického správania -,,Ako sa mám správať“
Metodické návštevy na školách
priebeţne
Primárna prevencia sociálno- patologického správania
11
v ZŠ ( skupinová intervencia)
Primárna prevencia sociálno- patologického správania
19
v SŠ
Trieda a jej pravidlá – workshop pre učiteľov SŠ
4
Virtuálny vs. reálny svet- preventívny workshop3
kybergrooming, pre ţiakov ZŠ a SŠ
Rovesnícky program CHIPS
3
Preventívny program ART- nahradzovanie
25
agresívneho správania pre ţiakov ZŠ
Školenie hliadok proti šikanovaniu preventívna
5
aktivita pre ţiakov ZŠ
Stretnutie pracovnej skupiny pre riešenie násilia na
4
dieťati pod záštitou ÚPSVaR

7

30
103
30
8

Počet účastníkov
105
72
neurčené
neurčené
neurčené
12
331
430
45
229
402
269
55
56
77
340
neurčené
238
475
84
120
65
110
63

Tvorba projektov a metodických materiálov
Projekt KOMPRAX
Projekt SOCIA – Šanca pre deti
Projekt BLUE SKY
Grafomotorika- metodický materiál, leták pre rodičov
Práca so ţiakom so VPU na SŠ
Aspergerov syndróm- identifikácia a moţnosti práce
Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou
Dyskalkúlia
Dyslexia
Dysgrafia
Dysortografia
Chcem čítať a rozprávať
Oneskorený vývin detskej reči
Ťaţkosti v grafomotorike
Špecifické vývinové poruchy učenia

Počet autorov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Spolupráca s inými inštitúciami
Názov inštitúcie
Mestský úrad – Martin, Mestská Polícia –
Martin, ÚPSVaR – odbor sociálnych
vecí,
MFN Martin – klinickí psychológovia,
oddelenie detskej psychiatrie
a neurológie, klinickí logopédi
CŠPPaP – podľa potreby na celom území
SR
Súkromné odborné psychologické
a špeciálno- pedagogické pracoviská a
zariadenia
DC ,podľa potreby na území SR
Vzdelávacie inštitúcie a agentúry
LVS v SR, krízové centrá, mimovládne
organizácie a občianske zdruţenia
(Náruč, Úsmev ako dar, Návrat, Lúč)
Stredné školy na území SR+ firmy
regiónu ŢSK

Aktivita
telefonické konzultácia, pracovné stretnutie
telefonická konzultácie, pracovné stretnutia
spolupráca pri diagnostických vyšetreniach, konzultácie
telefonické konzultácie, spolupráca pri diagnostických
vyšetreniach
konzultácie
spolupráca na tvorbe programov, konzultácie
telefonické konzultácie, pracovné stretnutia
spolupráca pri príprave Burzy informácií pri voľbe
povolania
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Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia
Sídlo CPPPaP je v prenajatých neúčelových priestoroch, v ktorých chýba miestnosť na
registratúru. Vzhľadom k aktuálnym priestorovým moţnostiam sa časť odborných aktivít
pravidelne realizuje priamo v školách.
Personálne obsadenie CPPPaP Martin je momentálne vyhovujúce, v budúcnosti plánujeme prijať
do pracovného pomeru logopéda.
Materiálno-technické vybavenie je vyhovujúce.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti zariadenia
CPPPaP je štátna rozpočtová organizácia, ktorej financovanie je zabezpečené na jednotlivé
kalendárne roky. Vzhľadom k uvedenému predkladáme rozpis rozpočtu na rok 2014 a na rok
2015.
Rozpočet na rok 2014
Položka
mzdy
odvody
tovary a sluţby
nemocenské dávky

Suma v €
142 419
49 775
41 492
330

610
620
630
640

Mimorozpočtové príjmy počas roka 2014 – 760 € ( Projekt od nadácie SOCIA – dokončenie
460€, dotácia mesta Martin k organizovaniu Burzy informácií pre voľbu povolania - 300€ )
Rozpočet na rok 2015 ( k 31.08.2015)
Položka

Suma v €
mzdy
610
157 692
odvody
620
55 113
tovary a sluţby
630
34 220
nemocenské dávky 640
627
Počas roka 2015 máme zazmluvnenú dotáciu od mesta Martin v sume 300,- € na akciu"Burza
informácií pre voľbu povolania a od spoločnosti Johnson Controls projekt "BLUESKY" nám
bolo uhradených 1000,- USD (t.j.895,42 €).
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Vyhodnotenie koncepčných zámerov za príslušný školský rok
V oblasti kontinuálneho vzdelávania odborných zamestnancov vzrástol počet úspešných
absolventov kontinuálneho vzdelávania a tieţ atestácií.
V oblasti spolupráce so školami a pedagogickými zamestnancami: spolupráca úspešne
pokračuje a prehlbuje sa, najmä v poskytovaní odbornej pomoci ţiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
V oblasti výchovného poradenstva: realizácia a veľký záujem ţiakov o burzu stredných škôl pre
voľbu povolania pre ţiakov končiacich základnú školu, realizácia depistáţneho
psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú orientáciu
V oblasti prevencie sociálno-patologických javov sa zvyšuje počet klientov a aktivít základných
a stredných škôl. CPPPaP Martin ponukou svojich programov reaguje na aktuálne potreby
klientov.

V Martine dňa 31.08.2015

PhDr. Ingrid Ivaničová
riaditeľka CPPPaP

Príloha:
Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok
2014/2015
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