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(1) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení:

a) názov školského zariadenia:
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
b) adresa školského zariadenia:

Hradby 9, 977 01 Brezno
c) telefónne číslo:

048 / 611 63 99
d) faxové číslo:

048 / 611 10 80
e) e-mail:

cpppp.brezno@mail.t-com.sk
olga.jorcikova@mail.t-com.sk
f) webová stránka:

www.cppppbrezno.sk
g) zriaďovateľ:
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
h) riaditeľka školského zariadenia:

PhDr. Oľga Jorčíková
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(2) Údaje o počte detí v školskom zariadení:

V Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne bolo
k 31.08.2010 evidovaných 6528 spisov klientov. V školskom roku 2009/2010 bolo
zaevidovaných 965 nových klientov.

Celkovo boli poskytnuté služby 1481 klientom, z toho:


z materských škôl: 360 klientov



zo základných škôl – I. stupeň: 273 klientov



zo základných škôl – II. stupeň: 285 klientov



zo ZŠ so špeciálnou triedou: 13 klientov



zo špeciálnych základných škôl: 20 klientov



z gymnázií: 109 klientov



zo stredných odborných škôl: 309 klientov



z OU: 7 klientov



deti školsky nezaradené, z rodiny: 105 klientov

Graf č. 1: Klienti CPPPaP v školskom roku 2009/2010
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(3) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov poradne:
Všetci zamestnanci centra spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

V školskom roku 2009/2010 v centre pracovali: psychológovia, špeciálni pedagógovia
(psychopéd, somatopéd, etopéd), sociálny pedagóg, metodik, detský neurológ,
ekonómka, organizačná manažérka, sociálna pracovníčka, upratovačka.

V súlade so schváleným Organizačným poriadkom CPPPaP boli zamestnanci
organizačne začlenení do úsekov:
 úsek psychologického poradenstva,
 úsek pedagogického a špeciálno – pedagogického poradenstva,
 úsek sociálneho poradenstva a prevencie,
 ekonomicko – organizačný úsek.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 9,7.

(4) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov centra:
Odborní zamestanci centra PhDr. Jorčíková, PhDr. Czirákiová, Mgr. Ovečková, Mgr.
Šuníková, Mgr. Šandorová, Mgr. Zákalická, Mgr. Návoy, MUDr. Muránska a Ing.
Ďurčíková sa priebežne zúčastňovali na odborných seminároch, prednáškach a
konferenciách s tematikou týkajúcou sa ich odbornej praxe.

Okrem uvedeného sa PhDr. Jorčíková a PhDr. Czirákiová zúčastnili na konferencii
organizovanej Domom zahraničných služeb MŠMT a Centrom Euroguidance pod
názvom Kariérové poradenství v praxi, ktorá sa uskutočnila 9.9.2009 v Prahe. Hlavným
cieľom konferencie bolo predstaviť zaujímavé aktivity a príklady dobrej praxe v oblasti
kariérového poradenstva. Na konferencii boli tiež predstavené aktivity organizácií
zapojených do európskeho Programu celoživotného učenia a projektov ESF v oblasti
kariérového poradenstva. Toto podujatie bolo príležitosťou pre stretnutie rôznorodých
subjektov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva, vzdelávania a zamestnanosti.
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PhDr. Jorčíková a Ing. Ďurčíková sa zúčastnili na medzinárodnom odbornom seminári
„Tvorivosť a inovácia vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“,
ktorý organizovalo Ministerstvo školstva SR, Úrad vlády SR a Decade Trust fund
v dňoch 19. - 20.11.2009 v Poprade. Cieľom seminára bola prezentácia tvorivých a
inovatívnych postupov vo výchovno – vzdelávacom procese detí a žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, poznatky a skúsenosti z integrovaného vzdelávania žiakov,
výmena skúseností a koordinácia synergického postupu z medzinárodného hľadiska
s dôrazom na multikultúrnu výchovu.
PhDr. Czirákiová a Mgr. Ovečková sa zúčastnili na odbornom seminári pre
psychológov a špeciálnych pedagógov CPPPaP Banskobystrického kraja na tému
Špecifiká psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky na stredných školách.
Lektormi boli riaditeľ CPPPaP v Banskej Bystrici Mgr. Stanislav Fila a metodička
Krajského školského úradu v Banskej Bystrici PaedDr. Daniela Kmeťová.
Mgr. Ovečková sa tiež zúčastnila na celoslovenskej konferencii koordinátorov
prevencie škôl a školských zariadení pod názvom Prevencia sociálno – patologických
javov u detí a mládeže v integrovanom systéme výchovného poradenstva a prevencie,
ktorá sa konala v dňoch 20. – 21.10.2009 v Nitre.
Ing. Ďurčíková absolvovala vzdelávací kurz Práca s informačným systémom jednotného
účtovníctva štátu organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, vzdelávací kurz Metodika riadenia verejných financií
organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a seminár organizovaný Academiou Istropolitana
Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov.
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(5) Údaje o aktivitách a prezentácii centra na verejnosti:

a) Aktivity centra:
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne v školskom
roku 2009/2010 realizovalo:


diagnostiku - psychologickú, pedagogickú, špeciálno-pedagogickú, sociálnu,



poradenstvo - psychologické, pedagogické, špeciálno-pedagogické, sociálne,



reedukáciu, nácvik sociálnej komunikácie,



katamnézu,



individuálnu činnosť s klientom (dieťa, žiak, rodič) – komplexné vyšetrenia,
poradenstvo,



skupinové činnosti s klientmi (deti, žiaci, rodičia) – vyšetrenia, prednášky, besedy,
konzultácie,



služby výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a pedagógom – semináre,
prednášky, workshopy, besedy, odborné metodické konzultácie,



prevenciu - skupinové činnosti s klientmi (výcvikové skupiny, prednášky, besedy),
služby pedagógom (metodické konzultácie, prednášky, semináre), publikačnú a
osvetovú činnosť, propagačné a informačné akcie,



preventívne programy v školách (regionálna pôsobnosť)



ostatné odborné činnosti – osvetová, informačná a propagačná činnosť, publikačná
činnosť, tvorba metodických materiálov a prezentačných materiálov, projekty,
odborné podklady pre výchovno – vzdelávaciu činnosť, atď.,



zamestnanci centra sa zúčastňovali na odborných podujatiach.

Klienti, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť - počet aktivít:


diagnostika: 1201
 psychologická: 1041
 pedagogická: 120
 sociálna: 40
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poradenstvo: 2046
 psychologické: 1068
 pedagogické (liečebné a špeciálne): 913
 sociálne: 65



terapia: 94
 psychoterapia: 24
 liečebno – pedagogická terapia: 32
 socioterapia: 38



reedukácia a psychagogika, nácvik sociálnej komunikácie: 207



katamnéza: 322

Graf č. 2: Aktivity CPPPaP v školskom roku 2009/2010

Činnosť Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne bola
realizovaná v súlade s Pedagogicko – organizačnými pokynmi pre školy a školské
zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský
rok 2009/2010 a v súlade s Hlavnými úlohami CPPPaP v Brezne na školský rok
2009/2010.
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b) Prezentácia centra na verejnosti:
Prezentácii centra a osvetovej činnosti sme aj v uplynulom školskom roku venovali
pozornosť. Prioritou bola webová stránka centra, informačný bulletin a
informovanie verejnosti o podujatiach, ktoré centrum organizuje a o ďalších
aktuálnych témach súvisiacich s činnosťou centra - prostredníctvom publikovania
článkov (najmä v regionálnych novinách Horehronie) a na webovej stránke centra.

Prezentácia centra a osvetová činnosť prebiehala aj prostredníctvom:


prednáškovej a lektorskej činnosti pre širokú verejnosť v okrese Brezno, ale aj
v rámci Slovenska,



publikačnou činnosťou,



vystúpeniami na odborných fórach, konferenciách a ďalších podujatiach,



pri osobných kontaktoch s významnými osobnostmi odborného, politického a
kultúrneho života.

Na osvetovú činnosť využila PhDr. Jorčíková aj slávnostné odovzdávanie maturitných
vysvedčení absolventom, na ktoré ju pozvali predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s.
a vedenie Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP v Podbrezovej.
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(6) Údaje o projektoch, do ktorých je centrum zapojené:


Riaditeľka centra sa podieľala na realizácii projektu Krajskej asociácie rómskych
iniciatív pod názvom Mentoring a tútoring rómskych žiakov prvých a nultých ročníkov
ZŠ,

ktorý

bol

zameraný na

pomoc

a

doučovanie

žiakov

pochádzajúcich

z marginalizovaných skupín.


Vlastný projekt centra realizovaný nebol, nakoľko nebola vyhlásená výzva, ktorá by
bola pre centrum vhodná. Centrum má pripravený projekt, ktorý plánuje predložiť pri
vhodnej výzve zameranej na výchovné poradenstvo, resp. prácu s výchovnými
poradcami a koordinátormi prevencie.

(7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v centre a údaje o výsledkoch kontroly:

V školskom roku 2009/2010 v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a
prevencie v Brezne inšpekcia nebola realizovaná.

(8) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach centra:
Centrum sídli v prenajatých priestoroch v samostatnom pavilóne materskej školy
v centre mesta. Priestorové podmienky sú vyhovujúce. Pozostávajú z kancelárskych
priestorov a zasadačky, v ktorej sú realizované rôzne podujatia (porady výchovných
poradcov, koordinátorov prevencie, prednášky, workshopy, atď.) a skupinová činnosť
s klientmi.
Materiálno – technické podmienky pracoviska sú na požadovanej úrovni. Zamestnanci
majú kancelárie veľmi dobre vybavené, každý má k dispozícii vlastnú výpočtovú
techniku a pomôcky potrebné k výkonu

svojej profesie.

Vybavenie centra

psychologickými testami je optimálne. Centrum disponuje veľkým množstvom
metodických a informačných materiálov, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni a
obsahovo sú zamerané na činnosť centra. Tieto materiály centrum poskytovalo
výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom, riaditeľom, rodičom
klientov a ďalším záujemcom, hlavne z radov študujúcich pedagógov a študentov
vysokých škôl.
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(9) Údaje o finančnom zabezpečení činnosti centra:
Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne boli v roku
2009 poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR v rozpočtovej kapitole MŠ SR vo výške
122 829,- EUR. Rozpočet centra v roku 2010 je vo výške 126 379,- EUR (údaj
k 31.8.2010).

Finančné

zabezpečenie

činnosti

centra

bolo

v porovnaní

s predchádzajúcimi rokmi lepšie, aj keď ešte stále nie je optimálne.

Graf č. 3: Rozpočet centra v jednotlivých rokoch

(10) Cieľ, ktorý si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja centra
na školský rok 2009/2010 - vyhodnotenie jeho plnenia:

Prioritou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne bolo
poskytovať kvalitné komplexné poradenské služby a realizovať činnosti zamerané na
prevenciu sociálno – patologických javov.

Cieľom bolo dodržiavať princípy činnosti centra vyplývajúce z koncepcie:


princíp vysokej profesionality činnosti,



princíp moderného manažmentu,



princíp zvýšenej vzájomnej spolupráce centra so školami,



princíp spolupráce s rodičmi,
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prinícp prevencie,



princíp modernizácie obsahu a metód poradenstva,



princíp spolupráce, tímovej práce a koordinácie s regionálnou samosprávou.

Hlavným cieľom centra na školský rok 2009/2010 bolo nadviazanie kvalitnej
spolupráce so strednými školami okresu Brezno, ktoré od 1.9.2009 prešli do
kompetencie nášho centra, a to:


Gymnázium Jána Chalupku v Brezne



Spojená škola v Brezne
o Stredná priemyselná škola
o Stredná odborná škola podnikania
o Stredná odborná škola



Hotelová akadémia v Brezne



Obchodná akadémia v Brezne



Súkromné gymnázium ŽP v Podbrezovej



Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová



Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne

V uvedených stredných školách bolo spolu 2384 študentov. Na začiatku školského roka
riaditeľka centra zrealizovala individuálne stretnutia s riaditeľmi všetkých stredných
škôl, na ktorých boli dohodnuté formy vzájomnej spolupráce. Následne prebehli
pracovné stretnutia s výchovnými poradcami a s koordinátormi prevencie týchto škôl,
na ktorých bol podrobne dohodnutý systém spolupráce. V ďalšej etape boli
organizované

pracovné

porady

výchovných

poradcov

stredných

škôl

spolu

s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie základných a špeciálnych
základných škôl okresu Brezno. Z pohľadu výchovných poradcov, ako aj centra, možno
konštatovať, že prechod stredných škôl do kompetencie nášho centra bol pozitívnym
krokom a viedol ku skvalitneniu poskytovania poradenských služieb, nakoľko došlo
k zachovaniu kontinuity pri práci s klientmi od materskej školy, cez základnú školu až
po ukončenie strednej školy, poradenské centrum je ku klientovi bližšie a problémy je
možné riešiť promptne.

Ďalším cieľom bolo prehĺbenie spolupráce v oblasti výchovného a kariérneho
poradenstva medzi dvomi susediacimi regiónmi – Horehroním a Liptovom. S Centrom
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pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši
spolupracujeme už veľa rokov. Preto sme sa vzájomne rozhodli rozšíriť túto spoluprácu
aj medzi výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v pôsobnosti našich centier.
Dňa 15.6.2010 sme pod záštitou riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie v Bratislave PhDr. Ľubomíra Páleníka, CSc. zorganizovali odborný
seminár a slávnostnú koncoročnú poradu výchovných poradcov a koordinátorov
prevencie základných škôl, stredných škôl a špeciálnych základných škôl okresov
Brezno a Liptovský Mikuláš. Odborný seminár bol zameraný na psychologické aspekty
vzťahu pedagóg – žiak, odborným garantom bol Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie v Bratislave. Lektorom seminára bol renomovaný psychológ PhDr.
Jozef Ihnacík, ktorý je riaditeľom Centra pedagogicko – psychologického poradenstva
a prevencie v Košiciach. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 55 účastníkov z Horehronia
a Liptova. Riaditeľka CPPPaP v Brezne PhDr. Oľga Jorčíková a riaditeľka CPPPaP
v Liptovskom Mikuláši PhDr. et. PaedDr. Erika Straková informovali o činnosti svojich
centier, skúsenosti si vymenili aj odborní zamestnanci obidvoch centier, ako aj
výchovní poradcovia a koordinátori z obidvoch regiónov. Toto podujatie splnilo svoj
účel a malo veľmi pozitívnu odozvu. V tomto trende plánujeme pokračovať aj naďalej.

Jedným z cieľov bolo klásť dôraz na prevenciu sociálno – patologických javov. Za
týmto účelom organizovala riaditeľka centra porady koordinátorov prevencie, boli
realizované prednášky a besedy zamerané na prevenciu. V záujme napĺňania tohto cieľa
pozvala riaditeľka centra na poradu koordinátorov prevencie dňa 20.4.2010
pedopsychiatričku MUDr. Veroniku Rumanovú, ktorá koordinátorom prednášala na
tému psychických porúch u detí a 18.5.2010 Bc. Miroslavu Kubalíkovú z Centra
prevencie a pomoci Dafné v Žiline, ktorej prednáška pre koordinátorov prevencie
a výchovných poradcov bola zameraná na prevenciu sociálno – patologických javov,
najmä obchodovanie s ľuďmi. Pútavé boli jej príbehy z praxe, bližšie tiež predstavila
Úniu centier prevencie a pomoci Dafné – mimovládnej organizácie poskytujúcej
sociálne poradenstvo a pôsobiacej v oblasti prevencie sociálno – patologických javov
(drogové závislosti, obchod s ľuďmi a prostitúcia, kriminalita, AIDS a pod.). Aj v tomto
školskom roku bol jedným z najviac realizovaných preventívny program Cesta
k emocionálnej zrelosti, za ktorý zodpovedal Mgr. Návoy. Tento preventívny program
bol realizovaný v 54 skupinách, absolvovalo ho 742 žiakov.
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Cieľom bolo aj v tomto školskom roku zamerať sa na zisťovanie školskej pripravenosti
detí. Bolo vyšetrených spolu 465 detí predškolského veku. Riaditeľka centra realizovala
prednášky pre rodičov v materských školách takmer v celom okrese. Pracovné stretnutie
pre riaditeľky materských škôl, resp. zástupkyne riaditeľa pre MŠ zorganizovala
17.6.2010. Na toto stretnutie pozvala riaditeľku Centra pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši PhDr. PaedDr. Eriku Strakovú, ktorá
zúčastneným prednášala o jemnej motorike a písme detí.

Ciele v oblasti špeciálno – pedagogického poradenstva boli zamerané na poskytovanie
individuálnych poradenských služieb klientom a metodickú pomoc pedagógom. Tieto
ciele napĺňala svojou činnosťou Mgr. Elena Zákalická, ktorá venovala individuálnu
špeciálno – pedagogickú starostlivosť deťom s vývinovými poruchami učenia
a integrovaným žiakom. Významnou mierou sa podieľala na metodickej pomoci
pedagógom, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
čo bolo zo strany škôl pozitívne hodnotené.

Ďalším

cieľom

bolo

zorganizovanie

stretnutia

s riaditeľmi

základných

škôl

a prejednanie záležitostí vyplývajúcich z novej školskej legislatívy, nakoľko

časť

kompetencií prešla na centrá špeciálno – pedagogického poradenstva a v praxi to
spôsobovalo problémy. Stretnutie zorganizovala riaditeľka centra dňa 8.12.2009.

Ďalšia činnosť centra bola realizovaná na základe plánu hlavných úloh v súlade
s Pedagogicko – organizačnými pokynmi pre školy a školské zariadenia na školský rok
2009/10. Všetky stanovené úlohy boli splnené.
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(11) Oblasti, v ktorých centrum dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých
sú nedostatky a treba úroveň činnosti zlepšiť - vrátane návrhov opatrení:

Silné stránky Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne:


goodwill,



kvalitný tím odborníkov,



kvalitná diagnostika,



výborná spolupráca medzi psychológmi a špeciálnymi pedagógmi,



vysoký odborný kredit a výkonnosť zamestnancov,



reprezentácia CPPPaP na celoslovenskej úrovni,



100% kvalifikovanosť zamestnancov,



výborná spolupráca s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie,



výborná spolupráca s riaditeľmi škôl,



krátke čakacie doby,



vysoké percento vyšetrených detí predškolského veku,



monitoring rómskych detí v predškolskom veku a spolupráca s ich rodičmi,



guidance,



poskytovanie servisu priamo v školách,



vysoký záujem rodičov o služby CPPPaP,



komplexný interdisciplinárny prístup ku klientom,



každé dieťa, ktoré sme navrhli na integráciu, absolvovalo aj neurologické vyšetrenie,
príp. ďalšie odborné vyšetrenia, čím sa včas odhalili aj ďalšie závažné zdravotné
problémy detí,



prevencia ako synergický efekt kvalitnej poradenskej práce,



smerovanie k celoživotnému vzdelávaniu,



veľmi dobrá spolupráca so zainteresovanými inštitúciami,



výborná spolupráca s políciou a ÚPSVaR,



schopnosť zamestnancov zvládať záťažové situácie,



flexibilita a kreativita zamestnancov,



výhodné priestorové umiestnenie v rámci mesta.
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Slabé stránky:


finančné zdroje na zabezpečenie činnosti CPPPaP – rozpočet nie je optimálny,



fluktuácia mladých psychológov – z dôvodu nedostatočnej finančnej motivácie
(viazané na rozpočet),



nedostatočná spolupráca a výmena skúseností s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
poradenstva v zahraničí (limitované finančnými zdrojmi).

(12) Činnosť centra zameraná na profesijnú orientáciu žiakov a práca
s výchovnými poradcami:

Profesijná orientácia žiakov a práca s výchovnými poradcami je významnou oblasťou
činnosti centra. PhDr. Oľga Jorčíková v oblasti výchovného poradenstva spolupracuje
s Asociáciou výchovných poradcov v SR a je členkou expertného tímu pre výchovné
poradenstvo pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.
V školskom roku 2009/2010 končilo v našom regióne povinnú školskú dochádzku 644
žiakov, čo predstavuje 10,15% podiel v rámci Banskobystrického kraja. Väčší počet
žiakov končiacich ZŠ a ŠZŠ bol v okresoch Banská Bystrica, Rimavská Sobota a
Lučenec, tzn. že okres Brezno bol s počtom žiakov štvrtý v poradí v rámci kraja.

Graf č. 4: Prehľad o počte žiakov končiacich ZŠ a ŠZŠ v jednotlivých okresoch Banskobystrického kraja
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Spolupráca s výchovnými poradcami všetkých základných škôl (17), špeciálnych
základných škôl (4) a stredných škôl (9) bola na vysokej úrovni a má stúpajúcu
tendenciu. Centrum odborne metodicky viedlo výchovných poradcov, boli im
poskytované odborné konzultácie, odborné rady, metodické materiály, aktuálne
informácie, centrum im pomáhalo pri riešení problémov, systematicky bola zvyšovaná
ich odborná úroveň a profesionalita. Riaditeľka centra organizovala v priebehu
školského roka porady výchovných poradcov základných škôl, špeciálnych základných
škôl a stredných škôl okresu Brezno, priebežné stretnutia a konzultácie. Niekoľko porád
bolo zameraných na profesijnú orientáciu žiakov, prezentovali sa na nich stredné školy
a výchovným poradcom boli poskytnuté aktuálne informácie o stredných školách
a možnostiach štúdia žiakov.
Jednu z porád výchovných poradcov zorganizovala riaditeľka centra v priestoroch
Spojenej školy v Brezne. Konala sa dňa 22.9.2009 a jej súčasťou bola prezentácia SŠ.
Na spoločnej porade výchovných poradcov a koordinátorov prevencie dňa 18.5.2010
zrealizovala prednášku Bc. Miroslava Kubalíková z Centra prevencie a pomoci Dafné
v Žiline. 15.6.2010 sme zorganizovali spoločnú poradu výchovných poradcov
a koordinátorov prevencie z regiónov Horehronie a Liptov s cieľom prehĺbiť spoluprácu
medzi týmito dvomi susediacimi regiónmi. Súčasťou porady bol odborný seminár pod
názvom Psychologické aspekty vzťahu pedagóg – žiak, ktorého lektorom bol PhDr.
Jozef Ihnacík.

22.10.2009 sa konala Burza informácií o povolaniach v Súkromnej pedagogickej
a sociálnej akadémii EBG v Brezne, ktorú organizoval ÚPSVaR. Zúčastnili sa na nej
odborní zamestnanci centra a žiaci ôsmych a deviatych ročníkov v sprievode triednych
učiteľov, výchovných poradcov a rodičov.
Zamestnanci centra sa tiež zúčastnili na Burze stredných škôl v Dome kultúry
v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa konala dňa 24.11.2009 a organizovalo ju Centrum
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši.
Súčasťou burzy bol odborný seminár pre výchovných poradcov základných škôl
a stredných škôl okresu Liptovský Mikuláš na tému: Výchovný poradca v podmienkach
školy s podtitulom profesijná orientácia žiakov zo sociálne znevýhodnených
podmienok. Lektorkou tohto odborného seminára bola PhDr. Oľga Jorčíková.
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V školskom roku 2009/10 bolo žiakom ôsmych a deviatych ročníkov a študentom
stredných škôl v centre i priamo v školách poskytované vyšetrenie a poradenstvo
v oblasti profesijnej orientácie. So žiakmi končiacich ročníkov boli tiež využívané
programy „Cesta k povolaniu“, „Sprievodca svetom povolaní“, „Integrovaný systém
typových pozícií, moduly: AIP – Analýza individuálneho potenciálu a KTP – Kartotéka
typových pozícií“. Tieto aktivity boli realizované so žiakmi škôl okresu Brezno
spravidla skupinovo za účasti výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa, ako aj
individuálne. V rámci týchto aktivít bol klientom poskytnutý odborný výklad
k výstupom z programov, aktuálne informácie o stave a naplnenosti stredných škôl,
predbežnom záujme o stredné školy, možnosti štúdia, kritériá prijatia a pod. Boli im
poskytnuté informačné materiály zo stredných škôl, s ktorými centrum spolupracuje
a informácie z programu „Proforient“ (napr. simulácia umiestnenia žiaka na SŠ podľa
priemeru na ZŠ, monitoru, atď.). Žiakom základných škôl poskytovali služby v oblasti
profesijnej orientácie Mgr. Návoy a Mgr. Šandorová. Študentom stredných škôl
poskytovala služby v oblasti profesijnej orientácie psychologička Mgr. Ovečková
a Mgr. Návoy.
Prostredníctvom programu „Proforient“ boli v uplynulom školskom roku v intervaloch
určených harmonogramom elektronicky vymieňané databázy žiakov a informácie medzi
základnými školami, centrom a Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici.
Za túto oblasť bola zodpovedná Ing. Ďurčíková, ktorá sa zúčastňovala aj na poradách
organizovaných Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici a v priebehu
školského roka poskytovala výchovným poradcom potrebné informácie a odborné
konzultácie v tejto oblasti.
V oblasti profesijnej orientácie centrum úzko spolupracuje so všetkými základnými
a špeciálnymi základnými školami v okrese Brezno, so strednými školami a strednými
odbornými školami, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne, zamestnávateľmi
v regióne a Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici.
Profesijnej orientácii žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
a žiakom zo sociálne znevýhodneného primárneho prostredia, ako aj nadaným žiakom,
bola venovaná zvýšená pozornosť. Dôraz sme kládli na osvetu a informovanosť
prostredníctvom besied a prednášok pre žiakov končiacich ZŠ a ŠZŠ a ich rodičov,
zúčastňovali sme sa na rodičovských združeniach.
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(13) Ďalšie informácie o činnosti centra:

a) Odborná prax študujúcich
 V uplynulom školskom roku absolvovali v centre viacerí študenti vysokých škôl
odbornú prax (z Univerzity Komenského v Bratislave, z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Prešove, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre). Veľmi podnetná
a celým tímom centra veľmi pozitívne hodnotená bola najmä prax študenta
psychológie Mateja Vojtasa, ktorý študuje psychológiu na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Matej Vojtas sa zúčastnil a spolupodieľal aj
na odbornom seminári, ktorý sme organizovali s lektorom PhDr. Ihnacíkom, ktorý
bol pre jeho prax taktiež prínosom. Okrem získavania praktických zručností
študentov a poznatkov z praxe boli tieto aktivity využívané aj na osvetovú činnosť
poradenskej práce. PhDr. Jorčíková bola viacerým študujúcim pedagógom
konzultanktou pri ich magisterských a záverečných prácach.

b) Spolupráca s inštitúciami a občianskymi združeniami:

Centrum spolupracuje s nasledovnými inštitúciami a občianskymi združeniami:
 Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
 Metodicko – výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a
prevencie pri VÚDPaP v Bratislave
 Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave
 Metodicko – pedagogické centrum
 Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici
 Mestský úrad v Brezne
 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave
18

 Amnesty international
 Asociácia výchovných poradcov
 Združenie pracovníkov centier pedagogicko – psychologického poradenstva a
prevencie na Slovensku
 KARI – Krajská asociácia rómskych iniciatív v Banskej Bystrici
 European Trade Union Committee for Education
 Banskobystrický samosprávny kraj
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne
 Mestská polícia v Brezne
 Okresný súd v Brezne
 Reedukačný detský domov Čerenčany
 Diagnostické centrum v Ružomberku
 Liečebno – výchovné sanatórium Ľubochňa
 ZŠI pre sluchovo postihnutých a pre žiakov s chybami reči a Špeciálno –
pedagogická poradňa v Lučenci
 Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave
 Krízové centrum Srdiečko v Banskej Bystrici
 Materské centrum v Heľpe
 obecné úrady v okrese Brezno
 pediatri, logopédi, neurológovia v okrese Brezno a Banská Bystrica
 centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v SR
 materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne základné školy v okrese
Brezno
 stredné školy Banskobystrického a Žilinského kraja
 Detský domov vo Valaskej, Detský domov v Polomke a Domov sociálnych
služieb Pohorelská Maša
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c) Ďalšie aktivity riaditeľky centra:
Riaditeľka centra PhDr. Oľga Jorčíková bola v školskom roku 2009/10:


podpredsedkyňa Poradného zboru pre oblasť vzdelávania pri Úrade splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity,



členka Rady expertov Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre výchovu a
vzdelávanie Rómov,



členka expertného tímu pre výchovné poradenstvo pri Výskumnom ústave detskej
psychológie a patopsychológie v Bratislave,



členka Asociácie výchovných poradcov SR,



členka poradného zboru prednostu Krajského školského úradu v Banskej Bystrici pre
centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,



členka Výboru sekcie centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
pri OZ PŠaV v Bratislave,



vedúca Krajskej sekcie centier pedagogicko – psychologického poradenstva a
prevencie pri OZ PŠaV v Banskej Bystrici,



členka výboru Združenia zamestnancov centier pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie v SR,



spolupracovníčka Krajskej asociácie rómskych iniciatív v Banskej Bystrici, lektorka a
odborná garantka projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie,



lektorka rôznych vzdelávacích podujatí,



zúčastňovala sa na rodičovských združeniach a zasadnutiach pedagogických rád škôl,
kde prednášala na rôzne témy a poskytovala konzultácie,



organizovala porady výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a školských
špeciálnych pedagógov základných a špeciálnych základných škôl okresu Brezno,



aj v tomto školskom roku sa venovala publikačnej činnosti.
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