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

 
 

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) e-mail:   

     cpppp.brezno@mail.t-com.sk  

     olga.jorcikova@mail.telekom.sk 

e) webová stránka:     

     www.cppppbrezno.sk 

f) zriaďovateľ:     

Okresný úrad Banská Bystrica 

Nám. Ľ. Štúra 1 

974 05 Banská Bystrica 

 

g) riaditeľka školského zariadenia:   

     PhDr. Oľga Jorčíková 

 

h) zástupkyňa riaditeľky školského zariadenia:   

     PhDr. Eva Czirákiová 
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(2)   Údaje o počte detí v školskom zariadení (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 
 
 

K 31.08.2018 bolo v centre evidovaných 13 169 spisov klientov. V školskom roku 

2017/2018 bolo zaevidovaných 621 nových spisov klientov. Celkovo boli v tomto školskom 

roku poskytnuté služby 1785 klientom. 

Najviac klientov bolo z druhého stupňa základných škôl a z materských škôl. V nultých 

ročníkoch základných škôl okresu Brezno bolo 74 detí. Pred jeho ukončením bola u všetkých 

týchto detí zrealizovaná rediagnostika s písomným výstupom na každé dieťa. 

Klienti podľa druhu školy, zariadenia: 

� z materských škôl: 438 klientov, 

� zo základných škôl – I. stupeň: 374 klientov, 

� zo základných škôl – II. stupeň: 788 klientov, 

� zo ZŠ (špeciálne triedy + integrovaní žiaci): 2 klienti, 

� z gymnázií: 57 klientov, 

� zo stredných odborných škôl: 24 klientov, 

� deti školsky nezaradené, z rodiny: 102 klientov. 

 

 
 

 
Graf č. 1: Klienti CPPPaP v školskom roku 2017/2018 

 

Rovnako ako v predchádzajúcich školských rokoch bol aj v školskom roku 2017/2018 

záujem najmä o vyšetrenie profesijnej orientácie a školskej zrelosti. V porovnaní 
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s predchádzajúcimi rokmi sa zvýšil počet klientov s problémami v učení, znížil sa počet 

klientov s osobnostnými a psychickými poruchami. Hlavné dôvody determinujúce návštevu 

v centre v uplynulom školskom roku boli nasledovné: 

 

� školská zrelosť: 539 klientov, 

� problémy v učení: 329 klientov, 

� problémy v správaní: 47 klientov, 

� osobnostné a psychické problémy: 44 klientov, 

� profesijná orientácia: 766 klientov, 

� poruchy vo vývine reči: 1 klient, 

� rodinné a iné dôvody: 59 klientov. 

 
Graf č. 2: Dôvody determinujúce návštevu v CPPPaP v školskom roku 2017/2018 

 
 

V rámci poskytovania odbornej starostlivosti klientom bolo zrealizovaných 5173 aktivít 

– psychologická diagnostika, špeciálno – pedagogická diagnostika, sociálna diagnostika,  

psychologické poradenstvo, špeciálno – pedagogické poradenstvo, sociálne poradenstvo, 

reedukácia, psychagogika a katamnéza.  

V  rámci odborno – metodických činností bolo zrealizovaných 1639 aktivít – odborné 

konzultácie rodičom, pedagógom a ďalším odborníkom, prednášky, besedy, metodické 

návštevy v školách, intervencie, odborné podklady pre výchovno – vzdelávacie plány, ostatná 

odborná činnosť, osvetová, informačná a propagačná činnosť.  
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So zameraním na prevenciu sociálnej patológie bolo v tomto školskom roku 

zrealizovaných 449 aktivít – skupinové činnosti zamerané na prevenciu, činnosti v oblasti 

sociálnej patológie, prednášky, besedy, konzultácie, osvetová činnosť, propagačné 

a informačné aktivity, preventívne programy a konzultácie pre rodičov. 

  

 

 

(3)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
odborných zamestnancov centra (§ 2 ods. 1 písm. g)  

 
 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v školskom roku 2017/2018 bol desať. 

V uplynulom školskom roku v centre pracovali odborní zamestnanci: psychológovia, 

špeciálni pedagógovia (psychopéd, etopéd), sociálny pedagóg, ekonómka, sociálna 

pracovníčka a upratovačka.  

Všetci odborní zamestnanci centra spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  

 

 

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

 
 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 
začalo pokračuje ukončilo 

 
Funkčné vzdelávanie 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Aktualizačné vzdelávanie 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Ostatné vzdelávanie 

 
22 

 
0 

 
0 

 
22 

 
Tab. č. 1: Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov v školskom roku 2017/2018 

 
 

Riaditeľka centra PhDr. Jorčíková absolvovala odborný seminár „Vznik a zmeny 

pracovného pomeru, aktuálna novela Zákonníka práce“. Lektorkou tohto seminára bola JUDr. 

Danica Bedlovičová. V dňoch 21. – 22.11.2017 sa zúčastnila na celoslovenskej odbornej 

konferencii zameranej na aktuálne otázky látkovej a nelátkovej závislosti s nosnou témou 

„Spolu o prevencii“. Táto konferencia bola organizovaná Centrom pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v spolupráci s Ministerstvom školstva 

SR a Občianskym združením KALMA. Lektormi boli špičkoví odborníci v tejto oblasti. 
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22.11.2017 sa na tomto podujatí zúčastnili aj ďalší štyria odborní zamestnanci nášho centra. 

12.10.2017 sa zúčastnila na pracovnej porade riaditeľov CPPPaP v SR, ktorú organizoval 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie so zameraním na skvalitnenie 

procesu poradenstva a prevencie v systéme výchovného poradenstva a prevencie v SR. 

22.3.2018 sa zúčastnila na pracovnom stretnutí pre odborných a pedagogických zamestnancov 

poverených metodickým vedením výchovných poradcov, ktoré taktiež organizoval Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie. 14.5.2018 sa zúčastnila na celoslovenskej 

porade riaditeľov centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ktorú 

organizovalo Združenie zamestnancov CPPPaP v spolupráci s CPPPaP Poprad a CPPPaP 

Prešov v Kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej. 

PhDr. Jorčíková a PhDr. Czirákiová absolvovali seminár: „Stres, jeho prejavy 

a následky“. Tento odborný seminár organizoval Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave, lektormi boli PhDr. Viera Páleníková a PhDr. Ľubomír 

Páleník, CSc. PhDr. Jorčíková a PhDr. Czirákiová sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia“, ktorú organizovala Asociácia 

školskej psychológie v spolupráci s  Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom tejto konferencie bolo zamerať pozornosť na 

aktuálny stav prejavov agresie v školách i mimoškolských zariadeniach a vyzvať odbornú 

verejnosť na aplikáciu poznatkov  pozitívnej psychológie do našich škôl. Ide o zmenu 

nazerania na súčasnú výchovu a vzdelávanie s orientáciou na mentálne zdravie všetkých 

účastníkov edukačného procesu. Súčasťou konferencie boli aj workshopy zamerané na 

zvýšenie efektivity riešenia zložitých edukačných situácií prostredníctvom aktívneho 

zážitkového učenia. Zúčastnili sa tiež na odbornej konferencii, ktorú organizovalo Centrum 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši: „Fenomén 

dnešnej doby – striedavá starostlivosť“. 

Zástupkyňa riaditeľky centra PhDr. Czirákiová pokračovala vo funkčnom vzdelávaní 

organizovanom Metodicko – pedagogickým centrom v Banskej Bystrici. 

Odborní zamestnanci sa zúčastňovali na seminároch, ktoré organizoval Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie pre odborných zamestnancov CPPPaP:  

� „Diagnostika psychického vývinu ako východisko pre rozvíjajúce sa postupy“ – 

lektormi boli PhDr. Farkašová, CSc., PhDr. Špotáková CSc., Ing. Mgr. Hulin, 

PhD. Zúčastnili sa 2 odborní zamestnanci nášho centra. 

� „Prenos a protiprenos v práci s detským klientom“ – lektor Mgr. Hambálek, 

seminár bol zameraný na možnosti a limity práce s prenosom a protiprenosom pri 
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práci s detským klientom, rozpoznávanie prejavov prenosu a protiprenosu, nácvik 

zručností. Zúčastnil sa 1 odborný zamestnanec nášho centra. 

� „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ – odborný seminár zameraný na najnovšie 

teoretické poznatky ohľadne správania sa detí v online priestore, vymedzenie 

šikanovania a kyberšikanovania, netikety, základné legislatívne ukotvenia 

problematiky pre rezort školstva. V rámci workshopovej časti lektorky Mgr. 

Balážová, PhDr. Smiková, PhD. a PhDr. Kopányiová, PhD. predstavili niektoré 

praktické postupy využiteľné v oblasti prevencie predmetných javov. Boli 

prezentované príklady dobrej praxe tematicky demonštrujúce úskalia digitalizácie 

a jej psychické dopady na vývin detí. Na seminári sa zúčastnili 2 odborní 

zamestnanci nášho centra. 

� „Kariérové poradenstvo v školách a v školských zariadeniach“ – zúčastnil sa 1 

odborný zamestnanec. 

Zamestnanci centra sa zúčastnili na školeniach k programu EVUPP, ktoré 

organizovalo Centrum vedecko – technických informácií SR, ako aj na ďalších odborných 

seminároch súvisiacich s ich odbornou činnosťou. 

V zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov bolo 

zrealizované vzdelávanie odborných zamestnancov centra so zameraním na prevenciu agresie 

v kontexte mentálneho zdravia. Lektorom vzdelávania bol PhDr. Jozef Ihnacík, PhD. Na 

vzdelávaní sa zúčastnili všetci zamestnanci centra. 

 

 

(5)  Údaje o aktivitách a prezentácii centra na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i) 
 
 
 

a) Aktivity centra: 
 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne v školskom 

roku 2017/2018 realizovalo: 

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

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

� reedukáciu, 

� katamnézu,  

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

poradenstvo, 
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� 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, odborné 

podklady pre výchovno – vzdelávaciu činnosť, atď., 

� zamestnanci centra sa zúčastňovali na odborných podujatiach. 

 

V rámci poskytovania odbornej starostlivosti klientom bolo zrealizovaných 5173 aktivít.  

 

Boli zrealizované nasledovné aktivity: 

 

� diagnostika: 2193 

� psychologická: 1319 

� pedagogická / špeciálno-pedagogická: 645 

� sociálna: 229 

 

� poradenstvo: 2600 

� psychologické: 1356 

� pedagogické (liečebné a špeciálne): 1179 

� sociálne: 65 

 

� reedukácia a psychagogika: 120 

 

� katamnéza: 260 
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Graf č. 3: Odborná starostlivosť poskytnutá klientom v školskom roku 2017/2018 
 
 
 

V  rámci odborno – metodických činností bolo zrealizovaných 1639 aktivít.  Z odborno- 

metodických činností mali aj v tomto školskom roku významné zastúpenie konzultácie 

rodičom, telefonické intervencie, odborné konzultácie, metodické návštevy na školách, 

realizácia prednášok a vypracovanie odborných podkladov. Všetkým rodičom našich klientov 

boli poskytnuté konzultácie.  

So zameraním na prevenciu sociálnej patológie bolo v tomto školskom roku 

zrealizovaných 449 aktivít – skupinové činnosti, prednášky, besedy, konzultácie a ostatné 

odborné činnosti zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov, na ktorých sa 

zúčastnilo spolu 3972 účastníkov. 

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 2017/2018 

a v súlade s Hlavnými úlohami Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie v Brezne na školský rok 2017/2018. 

 

b) Prezentácia centra na verejnosti: 
 
 

Prezentácia centra a osvetová činnosť bola v školskom roku 2017/2018 realizovaná 

prostredníctvom webovej stránky centra, informačného bulletinu, publikovaných článkov a 

informovania verejnosti o podujatiach, ktoré centrum organizuje a o aktuálnych témach 

súvisiacich s činnosťou centra.  
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Dňa 26.1.2018 sa konalo Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Brezne, na 

ktorom sa zúčastnili PhDr. Jorčíková, PhDr. Czirákiová a Mgr. Šandorová. Súčasťou tohto 

podujatia bolo kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia mesta k pamätníku na námestí, 

kultúrny program a ocenenie osobností. Zúčastnili sa na ňom primátor mesta JUDr. Tomáš 

Abel, PhD., zástupca primátora Ing. arch. Ján Králik, zástupkyňa primátora PhDr. Petra 

Dzurmanová, predstavitelia politického a verejného života, zahraniční hostia, ako aj široká 

verejnosť. Aj účasť na tomto slávnostnom podujatí prispela k propagácii centra na verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – zľava PhDr. Czirákiová, PhDr. Jorčíková, Mgr. Šandorová 

 

 

Dňa 26.10.2017 sa pri príležitosti 80. výročia organizovanej výučby v Železiarňach 

Podbrezová uskutočnila konferencia „Quo vadis školstvo?“pod záštitou predsedu vlády SR 

Roberta Fica a podpredsedu Európskej komisie JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD. Konferencie 
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sa zúčastnili zástupcovia Klubu 500, zamestnávatelia zamestnávajúci viac ako 500 

zamestnancov, politickí predstavitelia, zástupcovia vybraných univerzít, Slovenskej akadémie 

vied, pedagógovia a verejnosť. Prítomných privítal predseda Predstavenstva ŽP a predseda 

Klubu 500 Vladimír Soták. JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. vo svojom vystúpení ocenil model, 

ktorý sa v Podbrezovej dlho rozvíjal, kde študenti získavajú teoretické vedomosti a zároveň 

získavajú prax, čo je tak funkčný model, že by ho bolo potrebné podľa jeho slov dobudovať 

na celom Slovensku. Na tomto podujatí sa zúčastnila riaditeľka centra PhDr. Jorčíková a Mgr. 

Šuníková, ktoré aj touto formou propagovali centrum, ktoré so školami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Železiarní Podbrezová, a.s. dlhodobo spolupracuje a podporuje duálne vzdelávanie 

v našom regióne. 

Dňa 4.10.2017 sa konal v Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG 

v Brezne Oktoberfest, na ktorom sa zúčastnila Mgr. Šuníková. Toto podujatie bolo zamerané 

na propagáciu, zároveň bolo poďakovaním pre všetkých spolupracovníkov z praxe, 

sympatizantov školy, rodinných príslušníkov študentov a priateľov. Súčasťou bol koncert 

žiačok, tvorivé dielne, športové aktivity a hry. 

Prezentácia centra a osvetová činnosť prebiehala tiež prostredníctvom konzultácií, 

účasti na rodičovských združeniach, prostredníctvom prednáškovej a lektorskej činnosti, 

vystúpeniami na odborných fórach, konferenciách a ďalších podujatiach, pri osobných 

kontaktoch s osobnosťami odborného, politického a kultúrneho života. 

 

 

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

V školskom roku 2017/2018 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a 

prevencie nebolo zapojené do projektov. 

 

 

(7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou (§2 ods. 1 písm. k) 

 
 

V školskom roku 2017/2018 v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva                    

a prevencie v Brezne inšpekcia nebola realizovaná. 
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(8) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach centra 
(§2 ods. 1 písm. l) 

 

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne sídli 

v prenajatých priestoroch v samostatnom pavilóne materskej školy v centre mesta. 

Prenajímateľom je Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno. 

Priestory pôsobia príjemne, esteticky, sú zariadené tak, aby poskytovali komfort 

zamestnancom centra i klientom. Pozostávajú z kancelárskych priestorov a zasadačky, 

v ktorej sú realizované porady výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, prednášky, 

workshopy 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 

s pripojením na internet a pomôcky potrebné k výkonu svojej profesie. Vybavenie centra 

psychologickými testami je optimálne. Centrum disponuje množstvom metodických a 

informačných materiálov, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni a obsahovo sú zamerané na 

činnosť centra. Tieto materiály centrum aj v uplynulom školskom roku poskytovalo 

výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom, riaditeľom, klientom, rodičom 

klientov a ďalším záujemcom, hlavne z radov študujúcich pedagógov a študentov vysokých 

škôl. 

 

 

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

 
 

V roku 2017 boli Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

v Brezne poskytnuté zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR cez 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva finančné prostriedky na bežné výdavky vo 

výške 192 118,- Eur. V roku 2017 bol upravený rozpočet centra na mzdy vo výške 125 220,- 

Eur, na poistné vo výške 42 699,- Eur a na tovary a služby vo výške 24 199,- Eur, bežné 

transfery jednotlivcom neboli poskytnuté. Kapitálové výdavky centrum v roku 2017 nemalo. 

Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 421,94 Eur – z toho príjmy z dobropisov vo výške 

132,70 Eur a príjmy z vratiek (zúčtovanie zdravotného poistenia) vo výške 289,24 Eur. 

Finančné zabezpečenie činnosti centra bolo v roku 2017 vyhovujúce. 
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V roku 2018 je rozpočet centra vo výške 160 390,- Eur (údaj k 31.8.2018), čo je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 31 728,- Eur. Rozpočet na tovary a služby 

(630) je v porovnaní s rokom 2017 nižší o 8 133,- Eur. Je vo výške 16 066,- Eur, čo 

predstavuje 66,39 % rozpočtu roka 2017, tzn. zníženie o 33,61 % oproti predchádzajúcemu 

roku. Z tohto dôvodu nie je finančné zabezpečenie činnosti centra v roku 2018 primerané a je 

potrebná úprava rozpočtu zo strany zriaďovateľa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 4: Rozpočet centra: r. 2005 – 2018 
 
 
 

Z publikovaných podnetov na skvalitnenie systému poradenstva a prevencie 

jednoznačne vyplýva, že je potrebné navýšiť finančné prostriedky a personálne kapacity do 

systému poradenstva a prevencie v školstve v súlade s požiadavkami dopytu školskej praxe – 

zvyšujúceho sa počtu detí a žiakov vyžadujúcich poradenské služby, ako aj zlepšiť finančné 

ohodnotenie odborných zamestnancov, aby nedochádzalo k fluktuácii a odlivu kvalitných 

odborníkov z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia. 
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(10) Cieľ, ktorý si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja centra                 
na školský rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia (§2 ods. 1 písm. n) 

 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne je 

moderným poradenským pracoviskom a integrovaným školským zariadením schopným 

adaptovať sa na neustále sa meniace podmienky v globalizovanom svete a prispievať tak 

k lepšiemu a produktívnejšiemu naplňovaniu cieľov výchovy a vzdelávania detí a mládeže 

v okrese Brezno. K tomu patrí neustále dodržiavanie princípov činnosti vyplývajúcich 

z koncepcie rozvoja centra: 

� princíp vysokej profesionality činnosti, 

� princíp moderného manažmentu, 

� princíp zvýšenej vzájomnej spolupráce centra so školami, 

� princíp spolupráce s rodičmi, 

� princíp prevencie, 

� princíp modernizácie obsahu a metód poradenstva, 

� princíp spolupráce, tímovej práce a koordinácie s regionálnou samosprávou. 

 

V školskom roku 2017/2018 vychádzali ciele Centra pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie v Brezne z koncepčného zámeru rozvoja centra a z Pedagogicko – 

organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2017/2018. 

Aj v tomto školskom roku bolo jedným z hlavných cieľov poskytovanie kvalitných 

poradenských služieb deťom v predškolskom veku, úzka spolupráca s materskými školami 

a realizácia vyšetrení školskej pripravenosti u cca. 95% detí predškolského veku v okrese, 

nakoľko zhodnotenie vhodnej formy zaškolenia je pre život každého dieťaťa dôležité 

a rozhodujúcou mierou ovplyvňuje jeho ďalší osobnostný a emocionálny vývin. Vyšetrenia 

školskej pripravenosti sme zrealizovali v materských školách okresu Brezno, ako aj 

individuálne v CPPPaP. Školsky nezaradené deti sme vyšetrili v základných školách v mieste 

ich trvalého bydliska. Celkovo bolo vyšetrených 539 detí v predškolskom veku. V materských 

školách sme realizovali prednášky pre rodičov detí predškolského veku, zúčastňovali sme sa 

na rodičovských združeniach. Tieto prednášky realizovala PhDr. Jorčíková. Cieľom 

prednášok pre rodičov bolo oboznámiť ich pred vyšetrením detí s účelom vyšetrenia školskej 

pripravenosti,  poslaním a činnosťou nášho centra a získať si ich dôveru. Takto dochádza 

k tomu, že poznáme vysoké percento rodičov detí nášho okresu, ktorí sa na nás kedykoľvek 

s dôverou obracajú, či už pri riešení vzniknutých problémov alebo len keď sa chcú v niečom 
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uistiť, poradiť, opýtať. Takto vzniká dlhodobá spolupráca založená na vzájomnej dôvere, 

ktorá trvá od predškolského veku dieťaťa až po ukončenie prípravy na povolanie, čo má 

dlhodobý preventívny efekt. Vďaka tomu sa predchádza vzniku závažnejších problémov 

a nežiadúcich javov, ktoré bývajú zväčša determinované práve neskorou intervenciou. Včasné 

podchytenie a identifikácia príčiny problému dieťaťa a úzka spolupráca s rodinou a školou 

smeruje k napĺňaniu našej filozofie prevencie a poslaniu poradenstva ako takého. 

 

Vyšetrenia školskej pripravenosti v školskom roku 2017/2018 

Por.č. Škola 
Počet 
detí 

1. MŠ Bacúch 2 

2. MŠ Beňuš 7 

3. MŠ Braväcovo 5 

4. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno - MŠ B. Němcovej 8 

5. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno - MŠ Hradby 34 

6. ZŠ s MŠ Pionierska 4, Brezno - MŠ Dr. Clementisa 39 

7. ZŠ s MŠ Pionierska 4, Brezno - MŠ Nálepkova 33 

8. ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno - MŠ 33 

9. MŠ Dobroč, Čierny Balog 5 

10. MŠ Hlavná ul., Čierny Balog 13 

11. ZŠ s MŠ Dolná Lehota - MŠ 7 

12. MŠ Heľpa 16 

13. MŠ Horná Lehota 5 

14. MŠ Hronec 6 

15. MŠ Jasenie 18 

16. MŠ Michalová 14 

17. MŠ Mýto pod Ďumbierom 5 

18. MŠ Kolkáreň, Podbrezová 14 

19. MŠ Štiavnička, Podbrezová 9 

20. MŠ Lopej 6 

21. Spojená škola Pohronská Polhora - MŠ 17 

22. MŠ Polomka 16 

23. ZŠ s MŠ Pohorelá - MŠ 13 

24. ZŠ s MŠ Predajná - MŠ 10 

25. MŠ Šumiac 14 

26. MŠ Telgárt 15 

27. MŠ Valaská 37 

28. ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom - MŠ 11 

29. MŠ Vaľkovňa 8 

30. Súkromná materská škola Macka Macíka Banská Bystrica 14 

Počet detí vyšetrených v materských školách spolu: 434 

  Počet detí navštevujúcich MŠ vyšetrených individuálne v CPPPaP: 13 

  Počet detí školsky nezaradených vyšetrených v ZŠ: 92 

  Počet vyšetrení školskej pripravenosti spolu: 539 
 

Tab. č. 2: Prehľad o počte vyšetrení školskej pripravenosti v školskom roku 2017/2018 
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 Výsledky vyšetrení sme individuálne konzultovali s rodičmi detí, s riaditeľkami 

a zástupkyňami riaditeľa ZŠ pre MŠ, s učiteľkami materských škôl, s učiteľkami prvých 

ročníkov základných škôl a taktiež aj s niektorými riaditeľmi základných škôl. Konzultácie k 

výsledkom vyšetrenia sme poskytovali rodičom a pedagógom priamo v materských školách v 

jednotlivých obciach nášho okresu, čo bolo aj v tomto školskom roku hodnotené veľmi 

pozitívne. U detí, ktorým sme doporučili odklad povinnej školskej dochádzky, sme znovu 

vykonali pred zaškolením rediagnostické vyšetrenie, aby sme aktualizovali stav ich školskej 

pripravenosti, porovnali výsledky, analyzovali posun vo vývine a doporučili čo najvhodnejšiu 

formu ich zaškolenia. V priebehu školského roka boli realizované pracovné stretnutia 

s jednotlivými riaditeľkami MŠ a zástupkyňami riaditeľa ZŠ pre MŠ, ktoré sú veľmi potrebné 

a vzájomne podnetné. 

Cieľom bolo realizovanie depistáže mimoriadne nadaných detí už pri zaškolení, aby 

boli včas podchytené a mali zabezpečenú zvýšenú individuálnu špecifickú starostlivosť 

v úzkom kontakte s pedagógmi a rodičmi. Pedagógom, riaditeľom škôl a rodičom nadaných 

detí sme priebežne poskytovali konzultácie pri špecifických potrebách výchovy a vzdelávania 

týchto detí. Realizovali sme vyšetrenia ohľadom výberu žiakov do športovej triedy v ZŠ 

s MŠ, Pionierska 2 v Brezne – 40 žiakov a v ZŠ s MŠ Pionierska 4 v Brezne – 34 žiakov. 

Cieľom bolo aj v tomto školskom roku venovať zvýšenú starostlivosť deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a úzko spolupracovať v tejto oblasti so školami, 

územnou samosprávou a zainteresovanými inštitúciami. Vyšetrili sme 92 detí zo SZP, ktoré 

nenavštevovali materskú školu. Doporučili sme ich zaradenie prevažne do nultých ročníkov, 

ktoré majú pre vzdelávanie týchto detí veľký význam. Pred ukončením nultého ročníka sme 

u všetkých detí zrealizovali rediagnostické vyšetrenie s cieľom prehodnotiť vhodnosť formy 

a obsahu ich vzdelávania a zváženia ďalších krokov pre skvalitnenie výchovno – vyučovacích 

výsledkov každého dieťaťa. Bolo zrealizovaných 74 rediagnostických vyšetrení. 

V špecializovaných triedach bolo zrealizovaných 36 rediagnostických vyšetrení. 

Psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia žiakov zo SZP sme realizovali v mieste 

bydliska týchto detí, prevažne v základných školách, príp. komunitných centrách jednotlivých 

obcí, pretože rodičia detí nemajú na cestovné, na vyšetrenie do Brezna by neprišli. V tomto 

školskom roku sme vypracovali 323 vyjadrení o žiakoch zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Aj v tejto oblasti máme vybudovanú výbornú spoluprácu s riaditeľmi jednotlivých 

škôl. 
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Prehľad vyjadrení o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia           
v školskom roku 2017/2018 

Por.č. Škola 
Počet 
detí 

1. ZŠ s MŠ Pohorelá 14 

2. ZŠ Valaská 9 

3. SŠ Pohronská Polhora 12 

4. ZŠ Šumiac 25 

5. ZŠ Heľpa 23 

6. ZŠ Telgárt 28 

7. ZŠ Polomka 26 

8. ZŠ s MŠ MPČĽ, Brezno 18 

9. ZŠ s MŠ Pionierska 4, Brezno 25 

10. ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom 57 

11. ZŠ Podbrezová 34 

12. ZŠ Čierny Balog 31 

13. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno 19 

14. Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno 2 

  Počet vyjadrení o žiakoch zo SZP spolu: 323 
 

Tab. č. 3: Prehľad o počte vyjadrení o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2017/2018 

 

 

Prehľad odporúčaní asistenta učiteľa v školskom roku 2017/2018 

Por.č. Škola 
Počet 
detí 

1. ZŠ s MŠ Pohorelá 10 

2. ZŠ Valaská 1 

3. SŠ Pohronská Polhora 6 

4. ZŠ Šumiac 3 

5. ZŠ Heľpa 3 

6. ZŠ s MŠ Nemecká 2 

7. ZŠ Polomka 7 

8. ZŠ s MŠ MPČĽ, Brezno 5 

9. ZŠ s MŠ Pionierska 4, Brezno 17 

10. ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom 7 

11. ZŠ Podbrezová 4 

12. ZŠ Čierny Balog 7 

13. ZŠ Bacúch 1 

14. ZŠ Beňuš 7 

15. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno 7 

16. ZŠ Revúca 1 

17. ZŠ Tisovec 1 

18. ZŠ s MŠ Školská, Hriňová 1 

19. Gymnázium Kremnica 3 

  Počet odporúčaní asistenta učiteľa spolu: 93 
 

Tab. č. 4: Prehľad odporúčaní asistenta učiteľa v školskom roku 2017/2018 
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Ďalším cieľom bolo participovať na vytvorení optimálnych podmienok pre výchovu 

a vzdelávanie individuálne začlenených žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jednalo sa 

najmä o žiakov s vývinovou poruchou učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia) 

a s poruchou aktivity a pozornosti. Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov je dôležité 

napomôcť k prekonávaniu bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci asistenta učiteľa, 

prípadne aj činnosti resp. vyučovacie predmety (vzdelávacie oblasti), ku ktorým vyučujúci 

potrebuje pri vzdelávaní žiaka pomoc asistenta učiteľa. V uplynulom školskom roku sme 

vypracovali 93 odporúčaní na asistenta učiteľa. V tejto oblasti máme výbornú spoluprácu 

s jednotlivými riaditeľmi škôl a robíme spoločne všetko pre to, aby boli tieto deti a ich rodičia 

spokojní. 

Zákonom č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018, sa vykonala úplná transpozícia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú 

minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa 

nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SV do právneho poriadku Slovenskej 

republiky. Týmto zákonom sa zároveň novelizoval aj Trestný zákon a Trestný poriadok. 

Prijatý zákon podstatne rozšíril okruh osôb na všetky obzvlášť zraniteľné obete, vo vzťahu ku 

ktorým sú orgány činné v trestnom konaní povinné vykonať výsluch za prítomnosti 

psychológa alebo znalca s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku 

a obrazu. Psychológ má prispieť k správnemu vedeniu výsluchu so zreteľom na predmet 

výsluchu. V prípade výsluchu osôb mladších ako 18 rokov aj so zreteľom na stupeň 

duševného vývoja vypočúvanej osoby. Taktiež má napomôcť najmä k vytvoreniu kontaktu 

vypočúvajúceho s obeťou, k navodeniu pocitu dôvery a pohody u obete počas výsluchu, 

k ohľaduplnosti vedenia výsluchu a k porozumeniu kladených otázok. Pri vypočúvaní osoby 

mladšej ako 18 rokov má napomôcť k voľbe správnej komunikácie vypočúvajúceho 

s dieťaťom a k tomu, aby vedenie výsluchu negatívne neovplyvnilo duševný a mravný vývoj 

dieťaťa. Po nadobudnutí platnosti tohto zákona riaditeľka centra PhDr. Jorčíková po stretnutí 

so zástupcom riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne pplk. Ing. 

Marekom Ridzoňom vytvorila podmienky, aby sa výsluchov mohla zúčastňovať PhDr. 

Czirákiová, ktorá sa zúčastňovala na výsluchoch na Obvodnom oddelení PZ v Brezne, 

v Pohorelskej Maši a v Podbrezovej. PhDr. Jorčíková dohodla spoluprácu najmä pri riešení 

rôznych deliktov týkajúcich sa detí a mládeže, ktorí sú našimi klientmi. Možnosť výmeny a 

kompletizácie informácií napomáhala vyšetrovateľom policajného zboru vytvoriť si 

objektívnejší pohľad na príčiny ich delikventného správania. 
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Aj v tomto školskom roku bolo našim cieľom dosiahnuť, aby bola prevencia 

synergickým efektom kvalitnej poradenskej práce. Úzko sme spolupracovali s koordinátormi 

prevencie základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl okresu Brezno, pre 

ktorých sme organizovali porady a pracovné stretnutia, poskytovali sme im odborné materiály 

a informácie z tejto oblasti. Pri realizácii preventívnych aktivít sú medzi žiakmi veľmi 

populárne prednášky s využitím okuliarov simulujúcich videnie u človeka v stave pri 1,3 

promile alkoholu v krvi. Okuliare vyvolávajú dvojité videnie, spomalený reakčný čas, obraz 

je rozmazaný, skresľujú vzdialenosť. Žiaci po ich vyskúšaní hovoria o svojich pocitoch 

(zmätok, zmena vnímania hĺbky a vzdialenosti a pod.), hovoríme s nimi o tom, aké dôsledky 

môže mať fakt, keď človek nevníma adekvátne realitu. Bol realizovaný preventívny program 

Cesta k emocionálnej zrelosti, ktorý u žiakov pôsobí na zvýšenie ich psychickej odolnosti, 

zlepšuje vzťahy medzi spolužiakmi v triede a v neposlednom rade uľahčuje komunikáciu 

medzi žiakmi a učiteľmi Boli tiež realizované preventívne programy Nenič svoje múdre telo 

a Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu. Žiaci ôsmych 

a deviatych ročníkov a študenti stredných škôl mali záujem o prednášky na tému 

„Obchodovanie s ľuďmi“. Počas besied boli aktívni, zapájali sa do diskusie. Boli im 

poskytnuté informácie a materiály o rizikách obchodovania s ľuďmi, o preventívnych 

opatreniach, o bezpečnom cestovaní do zahraničia a pod. Realizovali sme prednášky a besedy 

v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a prevencie kriminality s  dôrazom na 

selektívnu prevenciu (najmä odborné intervencie pre rizikové deti) a prednášky pre 

adolescentov s cieľom podporiť duševné zdravie a tak predchádzať rizikovému 

a suicidálnemu správaniu. Aj v uplynulom školskom roku sme zaznamenali nárast počtu detí 

a mladistvých závislých na informačných technológiách (mobil, počítačové hry, facebook, 

internet). Záujem bol o prednášky zamerané na nelátkové závislosti, poruchy príjmu potravy – 

bulímiu, anorexiu, sociálne vzťahy, predchádzanie šikanovaniu, atď. Bol tiež záujem 

o realizovanie sociálno – psychologickej aktivity so žiakmi na tému Prevencia antisociálneho 

správania, riešenie šikanovania medzi žiakmi. Žiaci sa aktívne zapájali, k téme pristupovali 

cez konštruktívne riešenie problémov, boli motivovaní a spätná väzba bola výborná.  

Zameriavali sme sa na osvetu a monitorovanie situácie v školách prostredníctvom 

dotazníkov a rozhovorov so žiakmi a študentmi, resp. s pedagógmi. 

Dôraz sme kládli na rozpoznávanie prípadov násilia páchaného na deťoch. V spolupráci 

s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie v školách nášho regiónu sme 

monitorovali správanie žiakov a v prípade podozrenia na šikanovanie a ohrozenie ich 

zdravého osobnostného vývinu sme promptne riešili vzniknuté problémy a situácie 
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v súčinnosti s vedením škôl a rodičmi. Všetky závažné prípady boli ihneď riešené v úzkej 

súčinnosti s políciou a Odborom sociálnych vecí ÚPSVaR.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne zorganizoval v spolupráci s Okresnou 

prokuratúrou v Brezne pracovné koordinačné stretnutie, ktoré sa konalo 16.5.2018 pod 

názvom „Subjekty pôsobiace v ohrozených rodinách“. Stretli sa tu riaditelia základných škôl, 

stredných škôl a špeciálnych základných škôl, starostovia obcí a subjekty participujúce 

v oblasti ochrany detí pred násilím v okrese Brezno. Za naše centrum sa na tomto podujatí 

zúčastnila Mgr. Šandorová. Koordinačné stretnutie bolo podnetné, zúčastnení si vymenili 

skúsenosti, informácie, prekonzultovali možnosti a spôsoby riešenia danej problematiky. 

Aj v tomto školskom roku bolo našim cieľom poskytovať odbornú a metodickú pomoc 

pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 

V spolupráci so školskými špeciálnymi pedagógmi a s riaditeľmi základných škôl sme 

participovali na vytváraní optimálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, počet týchto žiakov stále narastá. V oblasti 

starostlivosti o žiakov so ŠVVP sme spolupracovali s CŠPP.  

Ďalším z cieľov bolo zamerať sa na adaptáciu na strednú školu a podporovať duálne 

vzdelávanie v našom regióne. Vzhľadom k tomu, že adaptácia a efektívna komunikácia 

v školskom prostredí sú dôležitými determinantmi zvládnutia štúdia, realizovali sme pre 

študentov prvých ročníkov stredných škôl okresu Brezno úvodné prednášky, zúčastnili sa na 

nich študenti prvých ročníkov Hotelovej akadémie v Brezne, Obchodnej akadémie v Brezne, 

Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne, Súkromného gymnázia Železiarne 

Podbrezová a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a.s. Kládli 

sme dôraz na podporu duálneho vzdelávania – úzkou spoluprácou so Súkromným gymnáziom 

Železiarne Podbrezová a Súkromnou strednou odbornou školou hutníckou Železiarne 

Podbrezová a.s. Tieto školy v našom regióne úspešne aplikujú tento typ vzdelávania, čo na 

konferencii v Podbrezovej vysoko ohodnotil aj podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš 

Šefčovič, PhD. Vedeniu obidvoch škôl aj v uplynulom školskom roku záležalo na tom, aby 

bol prechod ich študentov zo základnej školy plynulý a adaptácia úspešná, na čom sme 

participovali formou realizácie prednášok a konzultácií. Kladú tiež dôraz na celý priebeh 

štúdia a jeho dôstojné ukončenie. 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bolo našim cieľom riešiť najzávažnejšie 

výchovné a edukačné problémy detí prostredníctvom konziliárnych stretnutí, na ktoré sme 

prizývali okrem odborných zamestnancov nášho centra aj rodičov, pedagógov, riaditeľov 

škôl, zamestnancov Odboru sociálnych vecí ÚPSVaR v Brezne a ďalších odborníkov podľa 
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potreby. Podrobne boli analyzované výsledky psychologického a špeciálnopedagogického 

vyšetrenia a spoločne boli dohodnuté ďalšie kroky a postupy ako pomôcť dieťaťu. 

Cieľom bola tiež realizácia aktivít zameraných na pedagogické kolektívy v základných 

a stredných školách nášho okresu, s dôrazom na psychiku žiakov a študentov, celostný rozvoj 

ich osobnosti, rešpektovanie daností a dispozícií, poznávanie a chápanie duševného stavu, 

psychologické aspekty vzťahu učiteľ – žiak a tímový koučing pedagogických kolektívov. 

Cieľom bola realizácia týchto aktivít v pracovných tímoch pedagógov škôl pod vedením 

riaditeľky centra PhDr. Jorčíkovej. Koučing bol zameraný na zefektívnenie komunikácie, 

zlepšenie zručností, zladenie tímových úloh vyplývajúcich z výchovno – vzdelávacieho 

procesu. Efekt je markantný v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne, 

spolupráca s riaditeľkou školy PaedDr. Kubušovou a celým jej tímom bola výborná.  V rámci 

realizácie tohto cieľa bola v tomto školskom roku vytvorená spolupráca aj so Základnou 

umeleckou školou v Brezne, ktorú navštevujú mnohí klienti nášho centra. Veľmi pozitívne 

hodnotíme prístup riaditeľky PaedDr. Gabriely Pravotiakovej, PhD., práca s ňou a jej tímom 

bola veľmi podnetná a vzájomne inšpirujúca.  

 

Našim cieľom je flexibilne reagovať na aktuálne zmeny, ktoré prebiehajú v spoločnosti 

a v školskom prostredí, v záujme optimalizácie vývinu detí, žiakov a študentov a ich 

uplatniteľnosti na trhu práce a v živote. 

 

Všetky stanovené ciele a úlohy boli splnené. 

 

 

(11) Oblasti, v ktorých centrum dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky a treba úroveň činnosti zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
(§2 ods. 1 písm. o) 

 
 
 

Silné stránky: 

� tím odborníkov a tímová spolupráca, 

� odbornosť a výkonnosť zamestnancov, 

� kvalitná diagnostika, 

� goodwill, 

� individuálne vedenie klientov - GUIDANCE, 
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� spolupráca s riaditeľmi, výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie, 

� systematické služby poskytované v oblasti profesijnej orientácie,  

� prednášková činnosť pre rodičov a pedagógov, 

� krátke čakacie doby napriek stúpajúcemu počtu klientov, 

� cca. 95% detí predškolského veku vyšetrených na školskú pripravenosť, 

� monitoring detí zo sociálne znevýhodneného primárneho prostredia v predškolskom 
veku a spolupráca s ich rodičmi, 

� komunikácia s klientmi z marginalizovaných romských komunít, 

� poskytovanie služieb priamo v školách podľa ich požiadaviek, 

� individuálna starostlivosť poskytovaná deťom so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami, konzultácie ich rodičom, 

� stúpajúci  záujem rodičov o služby poskytované CPPPaP, narastajúci počet 
požiadaviek o vyšetrenie zo strany rodičov, 

� komplexný interdisciplinárny prístup ku klientom,  

� prevencia ako synergický efekt kvalitnej poradenskej práce, 

� spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a odborníkmi – pedopsychiater, neurológ, 

� flexibilita, kreativita a motivácia zamestnancov, 

� schopnosť rýchleho prelaďovania sa zamestnancov, 

� schopnosť zamestnancov zvládať záťažové situácie, 

� výhodné priestorové umiestnenie pracoviska v rámci mesta, 

� prístup k informačno – komunikačným technológiám. 

 

Slabé stránky: 

� nepripravenosť na diagnostikovanie detí cudzincov a migrantov, 

� nedostatočné testové vybavenie na diagnostiku detí z marginalizovaných romských 
komunít – je potrebné zabezpečenie optimálnych testov zo strany Výskumného ústavu 
detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, na čo dlhodobo upozorňujeme, 
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� absencia spolupráce a výmeny skúseností s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 
poradenstva v zahraničí – vhodné by bolo zabezpečiť nadviazanie spolupráce so 
zahraničnými partnermi v oblasti poradenstva pre deti a mládež, 

� nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov v porovnaní s rovnakou profesiou 
a prácou v rámci jednotlivých štátov Európskej únie. 

Príležitosti: 

� stúpajúci dopyt po odborných službách centra, 

� stúpajúci záujem o odborné služby zo strany rodičov, 

� možnosť zapojenia sa do projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, 

� možnosť kontinuálneho vzdelávania. 

 

Ohrozenia: 

� príliv migrantov, problémy súvisiacie s prisťahovaním detí z rodín cudzích štátnych 

príslušníkov (jazyková bariéra, kultúrna odlišnosť, absencia diagnostických metód, 

nepripravenosť škôl na túto situáciu), 

� narastajúci počet detí z marginalizovaných romských komunít, 

� vysoká miera nezamestnanosti v okrese, 

� hrozba nakazenia infekčnými chorobami a parazitmi na pracovisku a v teréne (napr. 

hepatitída, vši, svrab, blchy, tuberkulóza, rôzne prenosné kožné ochorenia a pod.), 

� zvýšená agresivita zo strany rodičov i detí v dôsledku nepriaznivých životných 

podmienok alebo preťaženia, 

� zvyšujúci sa stres a jeho nezvládanie, 

� vznik nových sociálno – patologických fenoménov, 

� narastajúci počet ľudí so psychickými problémami, ochoreniami a závislosťami, 

� klesajúci rozpočet, 

� fluktuácia z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia, 

� nárast byrokracie. 
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(12) Činnosť centra zameraná na profesijnú orientáciu žiakov a práca 
s výchovnými poradcami (§2 ods. 1 písm. p) 

 
 

Profesijná orientácia žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a práca 

s výchovnými poradcami je významnou súčasťou činnosti centra. Aj v uplynulom školskom 

roku sme sa v oblasti profesijnej orientácie zameriavali na pomoc pri voľbe štúdia, povolania 

a pracovného uplatnenia s dôrazom na školské a profesijné záujmy žiakov a študentov.  

Centrum aj v tomto školskom roku odborne metodicky viedlo výchovných poradcov 

všetkých základných škôl a stredných škôl okresu Brezno. Boli im poskytované odborné 

konzultácie, odborné rady, informácie k profesijnej orientácii žiakov, metodické materiály, 

aktuálne informácie, centrum im pomáhalo pri riešení problémov na základe ich 

individuálnych požiadaviek, systematicky bola zvyšovaná ich odborná úroveň 

a profesionalita. V priebehu tohto školského roka sme kládli dôraz na individuálnu spoluprácu 

so všetkými výchovnými poradcami základných škôl, stredných škôl a špeciálnych 

základných škôl okresu Brezno. Boli organizované porady, pracovné stretnutia a konzultácie.  

Výborným podujatím bola porada výchovných poradcov okresu Brezno, ktorú sme 

zorganizovali dňa 10.10.2017 na pôde Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne 

v spolupráci s riaditeľkou školy PaedDr. Kubušovou a Ing. Kiššovou. Súčasťou tohto 

podujatia bola prezentácia tejto strednej školy a praktické ukážky výučby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: PaedDr. Kubušová, Ing. Kiššová, PhDr. Jorčíková 
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V oblasti profesijnej orientácie centrum úzko spolupracuje so všetkými základnými 

a strednými školami v okrese Brezno, strednými školami v rámci Banskobystrického kraja i 

celého Slovenska, s Centrom vedecko – technických informácií SR -  Školským výpočtovým 

strediskom v Banskej Bystrici a zamestnávateľmi v regióne. 

Prostredníctvom programu Proforient boli aj v tomto školskom roku v intervaloch 

určených harmonogramom elektronicky vymieňané databázy žiakov končiacich ročníkov 

a informácie medzi základnými školami, Centrom vedecko – technických informácií SR -  

Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici a CPPPaP. Pravidelne sme sa tiež 

zúčastňovali na poradách metodikov, ktoré organizovalo CVTI – Školské výpočtové stredisko 

v Banskej Bystrici. 

Žiakom ôsmych a deviatych ročníkov a študentom stredných škôl bolo v centre 

a priamo v školách poskytované vyšetrenie a poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie. 

Spolu bolo zrealizovaných 766 vyšetrení. Vyšetrenie študijno - profesijnej orientácie 

absolvovali žiaci ôsmych ročníkov, deviatych ročníkov a študenti stredných škol. 

 

Prehľad vyšetrení profesijnej orientácie v školskom roku 2017/2018 

Por.č. Škola 
Počet 
detí 

1. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno 152 

2. ZŠ s MŠ Pionierska 4, Brezno 95 

3. ZŠ s MŠ MPČĽ, Brezno 37 

4. ZŠ Šumiac 28 

5. ZŠ Heľpa 23 

6. ZŠ s MŠ Nemecká 24 

7. ZŠ Polomka 30 

8. ZŠ s MŠ Pohorelá 28 

9. ZŠ Valaská 42 

10. ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom 19 

11. ZŠ Podbrezová 25 

12. ZŠ Čierny Balog 64 

13. ZŠ Telgárt 18 

14. ZŠ Beňuš 32 

15. ZŠ s MŠ Predajná 35 

16. Gymnázium Brezno 48 

17. Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 54 

18. Individuálne v CPPPaP 12 

  Prehľad vyšetrení profesijnej orientácie spolu: 766 
 

Tab. č. 5: Prehľad vyšetrení profesijnej orientácie v školskom roku 2017/2018 
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Profesijné poradenstvo je veľmi dôležité, pretože mnohí žiaci ani v deviatej triede 

nevedeli, na ktorú školu pôjdu po ukončení základnej školy. V praxi sme sa stretli aj 

s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov. Doporučili sme im druh školy a odborné 

zameranie, s ktorým boli schopní stotožniť sa a ktoré bolo v súlade s ich osobnostnými 

a mentálnymi predpokladmi. Žiaci mali aj v uplynulom školskom roku veľký záujem 

o poradenské služby v tejto oblasti. 

V tomto školskom roku, rovnako ako v predchádzajúcich, boli v oblasti profesijnej 

orientácie okrem testov využívané aj programy Cesta k povolaniu a  Sprievodca svetom 

povolaní. Vyšetrenia profesijnej orientácie boli realizované so žiakmi a študentmi škôl okresu 

Brezno individuálne alebo skupinovo za účasti výchovného poradcu, resp. pedagóga. 

Klientom boli poskytnuté individuálne konzultácie výsledkov vyšetrenia, bol im poskytnutý 

odborný výklad k výstupom z programov, aktuálne informácie o stave a naplnenosti stredných 

škôl, predbežnom záujme o stredné školy, možnostiach a podmienkach štúdia, kritériách 

prijatia a pod. Boli im poskytnuté informačné materiály zo stredných škôl, s ktorými centrum 

spolupracuje a informácie z programu Proforient. Podnetnými a zo strany klientov veľmi 

pozitívne vnímanými boli aktivity zamerané na sebapoznávanie, sebahodnotenie, úvahy – 

zamyslenie nad budúcim životom, porovnanie predstáv o budúcom povolaní, výbere školy 

a vyselektovaných výsledkov. V neposlednom rade žiaci ocenili informácie o tom, ako sa 

uplatniť na trhu práce, čo ktorá profesia znamená, čo obnáša, kde sa vykonáva a pod., 

nakoľko niektoré povolania sú stále menej známe. 

V rámci profesijnej orientácie sme sa aj v školskom roku 2017/2018 zameriavali na 

podporu duálneho vzdelávania v našom regióne, ktoré realizujú Železiarne Podbrezová, a.s. – 

najväčší zamestnávateľ v našom regióne a Súkromná stredná odborná škola hutnícka 

Železiarne Podbrezová, s ktorými máme dlhodobo výbornú spoluprácu. Poskytovali sme 

žiakom informácie o výhodách duálneho vzdelávania, ktoré sa vyznačuje úzkym prepojením 

všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v škole s praktickou prípravou pre 

konkrétneho zamestnávateľa, čo je pre žiakov veľkým benefitom v našom regióne s vysokou 

mierou nezamestnanosti. 

Odborní zamestnanci centra venovali zvýšenú pozornosť profesijnej orientácii žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného 

primárneho prostredia, ako aj nadaným žiakom. Dôraz sme kládli na osvetu a informovanosť 

prostredníctvom prednášok pre žiakov končiacich ZŠ, študentov SŠ a ich rodičov. Odborní 

zamestnanci sa zúčastňovali na rodičovských združeniach, na ktorých realizovali prednášky 
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zamerané na oblasť profesijnej orientácie. Odborní zamestnanci sa tiež zúčastňovali na 

rôznych podujatiach zameraných na kariérové poradenstvo a profesijnú orientáciu. 

 

Naše celkové snaženie aj v tomto školskom roku smerovalo k tomu, aby každý klient, 

ktorý prišiel do nášho centra, zažil pozitívnu skúsenosť, ktorá upevní jeho dôveru 

v poradenské zariadenie a jeho odborných zamestnancov, aby v prípade potreby klient nemal 

obavy vyhľadať pomoc sám alebo doporučiť služby nášho centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie iným ľuďom, ktorí to potrebujú. 

 
 

V Brezne, dňa 26.10.2018         
 
      

             PhDr. Oľga Jorčíková 
   riaditeľka CPPPaP 
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