SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V CENTRE
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
(obdobie od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022).

september 2022

1

Predkladá:

Školské zariadenie:

PhDr. Stanislav Kunák, MBA
riaditeľ CPPPaP Hlohovec

Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie,
Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

pečiatka, podpis riaditeľa

Stanovisko zriaďovateľa:
Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Vajanského 615/2, 917 01 Trnava
schvaľuje - neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení
za školský rok 2021/2022

Dňa:
Mgr. Juraj Bottka
Riaditeľ Regionálneho úradu
školskej správy v Trnave

2

OBSAH
1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení:
a. Názov.
b. Adresa.
c. Telefónne čísla.
d. Internetová a elektronická adresa.
e. Údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia.
f. Mená odborných a nepedagogických zamestnancov školského zariadenia
s určením ich funkcie a úväzku.
2. Údaje o počte detí/klientov v školskom zariadení.
a. Tabuľka 1
Odborná činnosť poskytnutá klientom poradne – školský rok 2021–2022
b. Tabuľka 2
Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2021–2022
c. Tabuľka 3
Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2021–2022
d. Tabuľka 4
Dôvody príchodu klienta a iniciátor príchodu do CPPPaP – školský rok
2021–2022
3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných
zamestnancov.
4. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov školského zariadenia.
5. Programy primárnej prevencie.
5.1 Besedy pre žiakov.
5.2 Primárna prevencia pre žiakov.
5.3 e-brožúrka „Môj voľný čas“.
5.4 Externe sprostredkované programy (www.centrumhc.sk).
6. Programy sekundárnej prevencie.
6.1 Ambulantné programy Alfa a Domino pre deti s problémami/s poruchami správania.
6.2 Sekundárna prevencia pre žiakov.
6.3 Intervencia pre žiakov.
6.4 Poradenstvo pre učiteľov.
7. Údaje o ďalších odborných aktivitách a prezentácii školského zariadenia na
verejnosti.
a. Psychologické testovanie v rámci prijímacieho konania na bilingválne gymnázium.
b. Psychologické testovanie profesijnej orientácie.
c. Stimulačný program pre deti v predškolskom veku – Program Sovička.
d. E-burza stredných a vysokých škôl
e. Tvorba reedukačných pomôcok.
f. Odborné činnosti pre školy a zákonných zástupcov
g. Kronika.
3

8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach.
9. Údaje o finančnom zabezpečení odbornej činnosti.
10. Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.
11. Príloha 1 – Výkaz o školských zariadeniach výchovného zariadenia a prevencie.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fraštacká 4, 920 03
Hlohovec. Školský rok 2021/2022.

***

1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení:
a. Názov.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
b. Adresa.
Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
c. Telefónne čísla.
033/74 269 88
033/74 348 08
0917 799 759
d. Internetová a elektronická adresa.
Adresa stránky
Kontakty
cpppphc@gmail.com
www.centrumhc.sk

Facebook
@CPPPaPHlohovec

poradnask@centrum.sk
poradnahc@gmail.com

e. Údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia.
Zriaďovateľ:
Do 31. 12. 2021 Okresný úrad – odbor školstva
Od 01. 01. 2022 Regionálny úrad školskej správy
Adresa:
Vajanského 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Bottka
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f. Mená odborných a nepedagogických zamestnancov školského zariadenia
s určením ich funkcie a úväzku.
RIADITEĽ
Štatutárny zástupca,
špeciálny pedagóg
PhDr. Stanislav Kunák
Pracovná zmluva 100% úväzok
Poverená zástupkyňa
Špeciálna pedagogička
PaedDr. Anna Vančová
Pracovná zmluva 100% úväzok

Oddelenie psychologickej
a špeciálno-pedagogickej
diagnostiky, terapie
a poradenstva

Oddelenie prevencie sociálnopatologických javov,
osobnostného vývinu
a kariérneho poradenstva

Vedúca oddelenia
Vedúca oddelenia
Špeciálna pedagogička
Psychologička
PaedDr. Anna Vančová
Mgr. Veronika Repčíková
Pracovná zmluva 100% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
Špeciálna pedagogička
Psychologička
Mgr. Alica Kunáková
Mgr. Petra Hajtmanová
Pracovná zmluva 100% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
Psychologička
Psychologička
Mgr. Ivana Nádaská
Mgr. Tatiana Moravcová
Pracovná zmluva 100% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
Liečebná pedagogička
Psychologička
PaedDr. Kamila Brániková
Mgr. Mária Kružicová
Pracovná zmluva 40% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
od 01. 05. 2022
od 01. 05. 2022
Psychologička
Psychologička
PhDr. Lucia Blažková
Mgr. Vanesa Jakabová
Pracovná zmluva 40% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
do 30. 04. 2022
do 30. 10. 2021
Psychologička
Psychologička
Mgr. Terézia Krošláková
PhDr. Veronika Jančátová
Pracovná zmluva 100% úväzok
Pracovná zmluva 100% úväzok
Rodičovská dovolenka do 14. 09. 2024
Rodičovská dovolenka do 12. 10. 2023
Psychologička
Mgr. Simona Lendvayová, PhD.
Pracovná zmluva 100% úväzok
Rodičovská dovolenka do 02. 11. 2023
Pozn. Odborní zamestnanci v žltom poli sú neaktuálni.
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Prevádzkový úsek

Ekonómka, personalistka
Mária Nemcová
Pracovná zmluva 100% úväzok
Administratívno-hospodárska
pracovníčka Eva Táčovská
Pracovná zmluva 100% úväzok

2. Údaje o počte detí/klientov v školskom zariadení.
Podľa údajov v evidencii EvuPP Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR pri
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR boli štatistické ukazovatele o odbornej
činnosti CPPPaP Hlohovec vo výstupoch nasledovné:
a. Tabuľka 1

Odborná činnosť poskytnutá klientom poradne – školský rok 2021–2022

b. Tabuľka 2

Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2021–2022
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c. Tabuľka 3

Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2021–2022

e. Tabuľka 4

Dôvody príchodu klienta a iniciátor príchodu do CPPPaP – školský rok
2021–2022

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných
zamestnancov ku dňu 31. 08. 2022.
Psychológ
Špeciálny pedagóg
Liečebný pedagóg
Začínajúci OZ
Samostatný OZ
4
1
OZ s I. atestáciou
1
2
1
OZ s II. atestáciou
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4. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov školského zariadenia.
Odborní zamestnanci CPPPaP Hlohovec sa v rámci školského roka 2021/2022 zúčastňovali
nasledovných vzdelávacích programov v rámci aktualizačného a iného odborného
vzdelávania:
 02. 09. 2021 Multidisciplinárne vzdelávanie: Kyberšikana.
 10. 09. 2021 Prednáška, skupinová konzultácia: Odborné kompetencie odborných
zamestnancov CPPPaP vo vzťahu ku klientom s logopedickou diagnózou.
 09. 2021 Kurz: KUPOZ -Program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD.
 28. 09. 2021 Seminár: Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami.
 04. 10., 11. 10. a 18. 10. 2021 Online školenie: Dismas – diagnostika štruktúry
matematických schopností.
 08. 11. 2021 Webinár: Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry.
 09. 11. 2021 Webinár: Má moje dieťa naozaj ADHD?
 10. 11. 2021 Webinár: Špecifické poruchy učenia - prakticky - tipy a námety ako s deťmi
pracovať?
 11. 2021 Kurz: KUPREV –Primárno-preventívny program určený pre deti predškolského a
mladšieho školského veku od 4 do 8 rokov.
 22. 11. 2021 Online kurz: Závislosti a závislé správanie u detí a mladistvých.
 30. 11. 2021 Webinár: Integratívny korekčný program pre deti a žiakov s ADHD.
 30. 11. 2021 Webinár: ADHD a motivácia?
 07. 12. 2021 Webinár: Kognitívno-behaviorálne prístupy pri práci s deťmi
a dospievajúcimi.
 03. 12. 2021 Kurz: KUMOT –Skupinový program pre rozvoj motoriky
 a sociálnych zručností.
 09. 12. 2021 Webinár: Dyskalkúlia - ako ju spoznať?
 12. 2021 Webinár: Komunikácia s rodičmi problémových žiakov.
 02. 02. 2022 Webinár: Pozornost a nepozornost a jak na ni.
 18. 02. 2022 Kurz: KUHAD –Program orientovaný na korekciu ťažkostí detí s ADHD.
 19. 02. 2022 a 20. 02. 2022 Kurz: Test kresby stromu.
 08. 03. 2022 a 09. 03. 2022 Seminár: House-Tree-Person test.
 24. 03. 2022 Webinár: Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku.
 29. 03. 2022 Webinár: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE.
 04.-05. 04. 2022 Kurz: Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru
a po samovražednom pokuse na školách.
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Riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák sa ďalej zúčastnil nasledovných foriem v rámci
kontinuálneho vzdelávania:
 Funkčného vzdelávania (NIVAM Trnava): Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska
etika.
 Inovačného vzdelávania (NIVAM Trenčín): Prevencia a eliminácia prejavov násilia a
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
 Inovačného vzdelávania (NIVAM Bratislava): Tvorba inkluzívnej kultúry školy a
školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov.
VÚDPaP Bratislava organizoval/organizuje vzdelávanie s názvom -Podpora a rozvoj
multidisciplinárnej spolupráce v praxi. Program rozvoja odborných zručností a spolupráce
odborníkov v regiónoch. Vzdelávania bolo realizované prostredníctvom regionálnych
interaktívnych stretnutí a nasledovných odborných tém:
 Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)
 Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese
 Dieťa s rómskym materinským jazykom / Dieťa z MRK/SZP
 Dieťa s úzkostnými prejavmi v poradenskom a edukačnom procese
 Dieťa so zdravotným znevýhodnením v edukačnom procese
 Dyslexia a prediktory gramotnosti - depistáž a prevencia v základnej škole
 Emocionálne problémy pubescentov a problémy dospievania
 Kariérové poradenstvo naprieč vzdelávaním v školskom systéme
 Kids Skills - ako efektívne rozvíjať zručnosti detí a žiakov
 Krízová intervencia
 Narušená komunikačná schopnosť
 Podpora nadaného žiaka v ZŠ
 Pomoc deťom s narušenými vzťahmi v rodine a deťom z dysfunkčného rodinného
prostredia/uplatňovanie MDP v rámci danej problematiky
 Radikalizácia a extrémizmus
 Raná starostlivosť v poradenskom centre
 Rodič ako právoplatný člen MDS pri podpore dieťaťa so ŠVVP
 Sexuálne zneužívanie detí (CSA) z pohľadu edukačného a poradenského procesu
 Špecifické potreby detí z náhradnej rodinnej starostlivosti a detí z CDR v edukačnom a
poradenskom procese
 Traumatizácia u detí a trauma informovaný prístup k deťom v edukačnom a
poradenskom procese
 Žiaci s problémami v učení a správaní na podklade ADHD / uplatňovanie MDP v rámci
danej problematiky
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5. Programy primárnej prevencie
V rámci prípravy na besedy a primárnu prevenciu metodicky pripravili Mgr. Petra
Hajtmanová, PhDr. Stanislav Kunák, Mgr. Ivana Nádaská, Mgr. Mária Kružicová a Mgr.
Tatiana Moravcová témy určené pre ZŠ a SŠ. Všetky programy pre školský rok 2021/2022
boli ponúknuté školským koordinátorom VV na úvodnom metodickom stretnutí v CPPPaP.
5.1 Besedy pre žiakov ©CPPPaP Hlohovec
Prehľad programovej ponuky besied:
 Drogy a závislosť.
 Hry, hračky a môj voľný čas.
 Internet a sociálne siete.
 Ja kyberšikana.
 Komunikujem na úrovni.
 Kyberšikanovanie.
 Mobil a jeho nástrahy.
 Nenásilná komunikácia.
 Obchodovanie s bielym mäsom.
 Príčiny a následky pitia alkoholu u dievčat.
 Zdravé telo, zdravý duch.
 Zdravý životný štýl.
5.2 Primárna prevencia pre žiakov ©CPPPaP Hlohovec
Prehľad programovej ponuky primárnej prevencie:
 Držíme spolu.
 Hop alebo trop.
 Len medzi nami.
 Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu
k sebaponímaniu a body imidžu.
 Sme na jednej lodi.
 Spoločne to ide vždy lepšie.
 Veľké maličkosti.
 Všetci za jedného, jeden za všetkých.
5.3 e-brožúrka „Môj voľný čas“ ©CPPPaP Hlohovec
Príručka pre deti a mládež o možnostiach kvalitného voľno-časového vyžitia v okrese
Hlohovec. Zozbierané budú všetky voľnočasové aktivity ponúkané CVČ, mestom
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Hlohovec a Leopoldov, obcami okresu Hlohovec, školami, združeniami, klubmi,
organizáciami, registrovanými cirkvami...). Brožúrka je k dispozícii na internetovej stránke
poradne a podľa možností (projekty, sponzori) aj v tlačenej forme. Brožúrka mala od
návštevníkov stránky veľmi pozitívne recenzie. Program zostavil a brožúrku vyhotovil
PhDr. Stanislav Kunák.
5.4 Externe sprostredkované programy
Na základe aktívnej spolupráce s partnerskými subjektmi, ktoré sa vo svojich odborných
činnostiach zameriavajú na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov,
sprostredkúvame na našej internetovej stránke www.centrumhc.sk ich preventívne
zamerané produkty pre deti a to Ovce.sk a Emka to vie.
6. Programy sekundárnej prevencie
6.1 Ambulantné programy Alfa a Domino ©CPPPaP Hlohovec pre deti s problémami/
s poruchami správania
Individuálne programy Alfa a Domino sú interné autorské programy zamerané na
korekcie správania u detí s problémami/s poruchami správania. Programy vo svojich
odborných činnostiach aplikujú špeciálny pedagóg PhDr. S. Kunák a liečebná
pedagogička PaedDr. K. Brániková.
6.2 Sekundárna prevencia pre žiakov ©CPPPaP Hlohovec
Programy sekundárnej prevencie, podľa konkrétnych problémov zaznamenaných
v triednych kolektívoch, priebežne pripravovala a realizovala psychologička Mgr. Petra
Hajtmanová.
6.3 Intervencia pre žiakov ©CPPPaP Hlohovec
Z dôvodu narastajúceho násilia a agresivity medzi deťmi v mimovyučovacom čase, ktoré
bolo v Hlohovci zaznamenané v mesiacov jún 2022, bolo aj CPPPaP zapojené do
intervencie v triedach, kde sa vyskytli obete i agresori. Podľa vyjadrenia vedúcej odboru
školstva okresu Hlohovec PaedDr. Ivety Moravcovej, MBA boli takto identifikované
triedy na ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec, ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ M. R.
Štefánika Hlohovec, ZŠ Vilka Šuleka Šulekovo a na ZŠ Podzámska Hlohovec. Intervencie
boli vykonané formou opakujúcich sa skupinových aktivít, ktoré odborne viedli: Mgr. P.
Hajtmanová, Mgr. V. Repčíková, Mgr. M. Kružicová, PhDr. S. Kunák, Mgr. I. Nádaská
a Mgr. T. Moravcová.
6.4 Poradenstvo pre učiteľov
V priebehu a po vykonaných skupinových aktivitách v rámci sekundárnej prevencie
konzultujú psychologičky celú situáciu v triednom kolektíve a odporúčajú ako kvalitnejšie
odborne pracovať s triedou i jednotlivcami. Rovnako zamerané bolo aj poradenstvo pre
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riaditeľov a pedagógov po zaregistrovaní násilia medzi deťmi v meste hlohovec v mesiaci
jún 2022 a po vykonaných intervenciách v identifikovaných triedach.
7. Údaje o ďalších odborných aktivitách a prezentácii školského zariadenia na
verejnosti.
a. Psychologické testovanie v rámci prijímacieho konania na bilingválne gymnázium
Súčasťou prijímacích pohovorov na 5-ročnú formu štúdia na bilingválne gymnázium boli
aj talentové skúšky, ktoré obsahovali psychologický test na zistenie jazykových a
inteligenčných spôsobilostí. Psychologické testovanie obsahovalo vyšetrenie schopností,
vedomostí, zručností a bolo vykonané skupinovo. Výsledky z vyšetrenia boli zaslané
inštitúcii oprávnenej zo zákona, v našom prípade Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci.
b. Psychologické testovanie profesijnej orientácie
Bolo vykonané za účelom poskytnutia odporúčaní pri výbere povolania a ďalšieho štúdia.
Bolo vykonané pre žiakov 8. ročníka všetkých ZŠ v rámci okresu Hlohovec a študentov
stredných škôl 3. ročníka v rámci mesta Hlohovec, ktorí mali záujem o zistenie svojich
rozumových schopností, osobnostných vlastností a záujmov. Počas testovania sa
zisťovali rozumové schopnosti , resp. predpoklady žiaka/študenta na úspešné zvládnutie
daného odboru a zisťovali sa i záujmy, kariérne preferencie a osobnostné vlastnosti. Žiaci
a študenti tak mali možnosť zistiť svoje predpoklady k ďalšiemu štúdiu a výberu
povolania. Cieľom bolo aj podporiť a povzbudiť dieťa v samostatnom a zodpovednom
rozhodovaní o jeho ďalšom kariérnom smerovaní.
c. Stimulačný program pre deti v predškolskom veku – Program Sovička
Cieľom programu bol rozvoj/stimulácia oslabených špecifických funkcií u detí. Čiastkové
ciele programu boli zamerané na: rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, zrakového a
sluchového vnímania..., ako aj rozvoj kognitívnych funkcií u detí pred nástupom do ZŠ
a po nástupe do ZŠ. Program viedla Mgr. A. Kunáková.
d. E-burza stredných a vysokých škôl
Jednou z mnohých oblastí odborných činností v CPPPaP je aj kariérové poradenstvo.
Okrem skupinových programov zameraných na profesijnú orientáciu žiakov základných
škôl a poradenstva pri voľbe povolanie som sa rozhodol spracovať prehľadnú e.burzu
stredných škôl. Z dôvodu veľkého objemu škôl a dát som rozdelil brožúrky na dve časti
a to č. 1 stredné školy lokalizované v Trnavskom samosprávnom kraji a č. 2 stredné školy
lokalizované v Nitrianskom samosprávnom kraji. Táto publikácia ponúka deťom
základných škôl prakticky spracovaný prehľad stredných škôl. Brožúrku som spracoval
preto, lebo na rôznych oficiálnych stránkach sa často vyskytujú informácie, ktoré pôsobia
mätúco, sú nepresné a často aj neaktuálne. Na mnohých ďalších stránkach 12

vyhľadávačoch, ktoré ponúkajú sumárne prehľady stredných škôl v rámci Slovenskej
republiky sa okrem podstatných informácií vyskytujú aj rôzne nevhodné reklamy. Teda
ďalším rozmerom na spracovanie takejto brožúrky je aj dôvod preventívny. Príručka je
zverejnená na našej internetovej stránke k voľnému prevzatiu.
e. Tvorba reedukačných pomôcok
V priebehu školského roka 2021/2022 Mgr. A. Kunáková vytvorila sériu individuálnych
pracovných listov, reedukačných pomôcok a stimulačný Program Sovička určených na
rozvoj hrubej, jemnej motoriky a na stimuláciu grafomotoriky. Pri práci s predškolákmi
a žiakmi využívala metodický materiál Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B.
Eľkonina –ide o chápanie zvukovej formy slova, uvedomenie si hláskovej štruktúry slova,
schopnosť pracovať s hláskami, hláskovej analýzy a syntézy.
PaedDr. A. Vančová počas šk. roka 2021/2022 v rámci reedukačných hodím so žiakmi s
dyslexiou využívala vlastný reedukačný Program Farebné čítanie. V rámci aplikácie
Programe farebné čítanie sa špeciálne pedagogičky venovali najmä rozvoju čitateľských
zručností u detí s dyslexiou a to: osvojeniu si správnej techniky čítania
(slabikovaním), diferenciácii tvarovo podobných grafém (napr. b/d, a/e), držiavaniu
vetnej intonácie a interpunkcie, rozvoju sluchovej analýzy a syntézy. Po zvládnutí vyššie
uvedených úloh sme pozornosť venovali porozumeniu čítaného textu, čo je vlastne
cieľom a zmyslom čítania. Porozumenie textu sme preverovali kontrolnými otázkami,
doplňovačkami, rozširovaním poznatkov o danej téme v pracovnom liste v závere
reedukačného stretnutia. V priebehu školského roka 2021/2022 autorka Program farebné
čítanie viackrát modifikovala -jednotlivé texty primerane skrátila, zväčšila písmo, aby si
dieťa mohlo vyfarbiť mýliace si grafémy, slová rozdelila farebne na slabiky. Dieťa na
hodine aj doma mohlo pracovať s touto upravenou verziou, pričom si vlastným tempom
v škole alebo doma mohlo s rodičom dočítať text v pôvodnej čítanke, ktorú používajú
ostatní žiaci.
f. Odborné činnosti pre školy a zákonných zástupcov
 Priebežná rekonštrukcia a dopĺňanie údajov na internetovej stránke
www.centrumhc.sk. Stránka je moderná, interaktívna a spĺňa všetky odborné
i formálne kritériá vyplývajúce z relevantnej legislatívy s dôrazom na ochranu
osobných údajov (GDPR).
 Vedenie
a pravidelná
aktualizácia
údajov
na
facebookovej
stránke
@CPPPaPHlohovec, ktorá dopĺňa internetovú stránku a je zameraná na promptné
zverejňovanie rôznych aktuálnych oznamov, grafických slidov a pod., so zameraním
na výchovu, vzdelávanie a psychologickú podporu.
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Aktualizácia a sprehľadnenie všetkých foriem žiadostí pre zákonných zástupcov a pre
školy, ktoré sú umiestnené na inovovanej internetovej stránke www.centrumhc.sk
k prevzatiu.
Abeceda výchovy -Odborní zamestnanci pripravili pre zákonných zástupcov
kolekciu krátkych odborných publikácií. Všetky publikácie sú k dispozícii k voľnému
prevzatiu alebo prečítaniu na stránke CPPPaP Hlohovec (www.centrumhc.sk).
Prehľad zverejnených odborných článkov:
 Slovník pojmov pre klientov -Kolektív autorov CPPPaP Hlohovec
 Agresivita -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Ako chrániť svoje dieťa pred sexuálnym obsahom a sexuálnym obťažovaním na
internete -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
 Ako správne oddychovať -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Autizmus a Aspergerov syndróm -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
 Citlivé a plačlivé dieťa -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
 Citová deprivácia -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
 Častá chorobnosť dieťaťa -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Členstvo v gangoch a v nevhodných partiách -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S.
Kunák
 Čo trápi deti v materskej škole -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Čo trápi deti v škole -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Denný režim a pravidlá -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Depresie a samovraždy -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Detská kresba -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
 Dieťa s postihnutím -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
 Dieťa v rodine -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
 Dieťa vo vyššom veku rodičov -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
 Domáce práce a ich význam pri výchove -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A.
Vančová
 Drogová závislosť -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
 Drunkorexia -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Dysfunkčná rodina a jej vplyv na dieťa -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
 Efektívna príprava na vyučovanie -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
 Egoizmus u detí -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Elektívny mutizmus -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
 Gamblerstvo (patologické hráčstvo) -CPPPaP Hlohovec, Mgr. E. Kamzíková
 Hnev a jeho zvládanie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
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Hravosť a význam hry v živote dieťaťa -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
Klamstvá -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Komunikácia s deťmi -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Kyberšikanovanie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Lateralita -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Mentálna zaostalosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
Nadané dieťa -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
Nadmerná aktivita a pasivita -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
Náhradná rodinná starostlivosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Nápravné metódy pri problémoch s čítaním -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A.
Vančová
Nebezpečné sekty a kulty -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
Nepozornosť, nesústredenosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
Neúplná rodina a jej vplyv na dieťa -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Neurózy -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
Obchodovanie s ľuďmi -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Omyly výberu školy -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Pamäť a jej tréning I. -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Pamäť a jej tréning II. -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Pamäťové techniky -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Pomoc psychológa nie je hanba -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Pomočovanie u detí – enuréza -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Poruchy príjmu potravín -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Poruchy učenia – dysgrafia -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Poruchy učenia – dyskalkúlia -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Poruchy učenia – dyslexia -CPPPaP Hlohovec, PaedDr. A. Vančová
Poruchy učenia – dysortografia -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Poruchy vývinu reči -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
Pozor drogy -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
Pozornosť u predškolákov -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Predčasné zaškolenie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Predčasný sex a promiskuita -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
Priateľstvo a jeho význam pre deti -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Príprava na prvý deň v základnej škole -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
Problémové správanie dieťaťa -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
Prvý vzdor -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
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Prvýkrát v materskej škole -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Psychohygiena -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Puberta -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
Rozmaznanosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Rozprávka -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Rozvod a jeho vplyv na dieťa v školskom období -CPPPaP Hlohovec, PaedDr.
A. Vančová
 Rozvoj empatie u detí -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Sebapoškodzovanie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Strach u detí -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Stres a zdravé zvládanie stresu -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Stres a možnosti jeho eliminácie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Súrodenecká rivalita -CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
 Šikanovanie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Školská fóbia -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Školská zrelosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
 Týranie a zneužívanie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
 Úzkostlivosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
 Voľnočasové pozitívne a patologické aktivity -CPPPaP Hlohovec, PhDr. S.
Kunák
 Vysoké alebo nízke sebavedomie -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
 Vzdorovitosť -CPPPaP Hlohovec, Mgr. M. Solárová
 Vzťahová väzba -CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
 Záškoláctvo -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Závislosť na internete -CPPPaP Hlohovec, Mgr. P. Hajtmanová
 Zvyšovanie psychickej odolnosti u detí -CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Facebook. V rámci facebookovej platformy, ktorá je akýmsi pružným doplnkom
k internetovej stránke, sú pre našich klientov k dispozícii rôzne aktuálne oznamy a
odporúčania k práci s deťmi.
Žiadosti. V rámci atraktívnej internetovej stránky je dostupná aj kolekcia rôznych
foriem žiadostí, ktoré vytvoril kolektív autorov zostavený z odborných
zamestnancov. Zákonní zástupcovia, klienti i odborná verejnosť si tak majú
možnosť v online prostredí prevziať potrebnú žiadosť určenú na ďalšie odborné
činnosti podľa záujmu. Zoznam žiadostí:
1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie,
poradenstvo a informovaný súhlas
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2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie,
poradenstvo a informovaný súhlas
3. Žiadosť školy o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
v CPPPaP a informovaný súhlas
4. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické skríningové vyšetrenie školskej
zrelosti dieťaťa a informovaný súhlas
5. Žiadosť základnej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej
orientácie a informovaný súhlas
6. Žiadosť strednej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej
orientácie a informovaný súhlas
7. Žiadosť zákonného zástupcu/dospelého klienta o psychologické vyšetrenie k
voľbe ďalšieho štúdia a informovaný súhlas
8. Žiadosť školy o vykonanie besedy a informovaný súhlas
9. Žiadosť školy o vykonanie primárnej prevencie a informovaný súhlas
10. Žiadosť školy o vykonanie sekundárnej prevencie a informovaný súhlas
11. Žiadosť
zákonného
zástupcu
o zaradenie
dieťaťa
do
skupinového/preventívneho programu a informovaný súhlas
12. Žiadosť školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky k prijímacím pohovorom do
bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
13. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie k prijímacím
pohovorom do bilingválnej formy štúdia a informovaný súhlas
14. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas
15. Odporúčanie logopedického vyšetrenia
16. Odporúčanie neurologického vyšetrenia
17. Odporúčanie pedopsychiatrického vyšetrenia
18. Kontrakt medzi klientom a terapeutom a informovaný súhlas
19. Súhlas s odchodom môjho dieťaťa bez sprievodu
g. Kronika
Od 1. decembra 2019 je založená a pravidelne, podrobne vedená Kronika o činnosti CPPPaP
Hlohovec. Kronikárkou je Mgr. A. Kunáková.
8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach.
Budova CPPPaP Hlohovec sa nachádza v centrálnej zóne mesta Hlohovec. Je ľahko dostupná
pre miestnych i cezpoľných klientov. Má dva samostatné vchody. Na prízemí z prednej časti
budovy, vo vchode A, sa nachádza 10 pracovní pre odborných zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov, veľká terapeutická miestnosť a ďalšie prevádzkové miestnosti. Na prízemí zo
zadnej časti budovy, vo vchode B, sa nachádza jedna pracovňa pre odborného zamestnanca, malá
terapeutická miestnosť a dve prevádzkové miestnosti. V rámci možností bol interiér budovy
postupne rekonštruovaný a opravovaný. Doplnili sa chýbajúce koberce na zničené a značne
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opotrebované linoleá v piatich pracovniach. Všetky pracovne sú vybavené štandardným
nábytkom aj IKT.
Pre odborných zamestnancov je k dispozícii interná knižnica poradne. V knižničnom fonde sa
nachádza odborná literatúra, testy, odborné časopisy, brožúry, skriptá a špeciálny knižničný fond
(DVD, CD...).
9. Údaje o finančnom zabezpečení odbornej činnosti.
Čerpanie rozpočtu v kalendárnom roku 2021
dotácia zo štátneho rozpočtu celkom
z toho:
mzdy (610)
odvody (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)
kapitálové výdavky (700)
Rozpis rozpočtu na kalendárny rok 2022
dotácia zo štátneho rozpočtu celkom
z toho:
mzdy (610)
odvody (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)
kapitálové výdavky (700)

286 194,- €
176 856,- €
63 419,- €
42 162,- €
1 457,- €
2 300,- €

281 070,- €
169 727,- €
59 320,- €
47 025,- €
0,- €
4 998,- €

10. Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.
K hlavnej priorite štandardne patrila kvalitná a komplexná odborná činnosť CPPPaP
Hlohovec vyplývajúca z relevantnej legislatívy a ďalších aktuálnych interných dokumentov.
Ako nie úplne dokončenú úlohu vnímam to, že z dôvodu často obmedzovanej prevádzky
bola prerušená významná väčšina skupinových aktivít zameraných na primárnu a sekundárnu
prevenciu v triednej kolektívoch v základných a stredných školách, ako aj stimulačné,
reedukačné a korekčné programy pre deti v predškolskom veku a v mladšom školskom veku.
Školský rok 2021/2022 napriek všetkým objektívnym negatívnym okolnostiam spôsobeným
pandémiou COVID 19 hodnotím tak, že sa naplánované úlohy, s vypätím všetkých síl
odborných i nepedagogických zamestnancov nášho školského zariadenia, zvládnuť podarilo.
Priestory zariadenia sú viac-menej v pôvodnom stave, v niektorých prípadoch
v nevyhovujúcom. Niektoré problémy a nedostatky sú postupne riešené, niektoré úlohy sú
ešte len pred nami. Vďaka opakovanej mimoriadnej pomoci zo strany Regionálneho úradu
školskej správy Trnava sme postupne realizovali niektoré úpravy a opravy interiéru, ktorý je
nateraz krajší, reprezentatívnejší, funkčnejší i bezpečnejší.
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11. Príloha 1 – Výkaz o školských zariadeniach výchovného zariadenia a prevencie.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fraštacká 4, 920 03
Hlohovec. Školský rok 2021/2022.
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