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1.) Základné identifikačné údaje ( § 2, ods. (1), písm. a) 
 
a) názov školského zariadenia : 
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
 
b) adresa školského zariadenia : 
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča 
 
c) IČO : 37945068 
 
d) kontaktné údaje: 
 
telefónne čísla: 

CPPP a P                                                                             +42153 4511968  

Mgr. Katarína Vozárová - riaditeľ                                   +421911575799  

Mgr. Zoltán Vereš - psychológ                                        +421911011639       

Ing. Mária Wantrubová - metodik                                 +421911636399  

Bc. Jana Jakubcová – ekonóm                                        +421911717199    

Internetová a elektronická adresa: 
 
www.cpppple.sk  
cpppple@mail.t-com.sk  
vozarova.katarina@mail.t-com.sk  
buzbacherova.elena@mail.t-com.sk  
wantrubova.maria@mail.t-com.sk  
veres.zoltan@mail.t-com.sk 
 
e) údaje o zriaďovateľovi : 
Okresný úrad Prešov 
Adresa: Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 081 92 Prešov, tel.: 051/708 22 01 
e-mail: ksupo@ksupo.sk  
 
f) poradné orgány CPPP a P a komisie : 

Gremiálna a operatívna porada riaditeľa, inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia, 
škodová komisia – v zmysle Organizačného poriadku CPPP a P Levoča 
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2.) Údaje o klientele (§ 2 ods.1 písm. b) 
( viď príloha Škol (MŠ SR) 05 – 01; oddiel II.,III.VI.) 
Odborno – metodická činnosť centra viď príloha - Škol (MŠ SR) 05 – 01; oddiel IV.; V.; VIII.;  

 
3) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu (§ 2ods.1 písm. g) 
Interní zamestnanci : 

1. Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľ, špeciálny pedagóg, úväzok 1,0 
2. Mgr. Zoltán Vereš, psychológ, úväzok 1,0 
3. Mgr. Katarína Halkovičová, psychológ, úväzok 1,0  
4. Mgr. Karol Kristev, psychológ, úväzok 1,0 
5. Mgr. Alena Leščáková , špeciálny pedagóg, úväzok  1,0 
6. Mgr. Mária Cirbusová, špeciálny pedagóg – logopéd, úväzok 0,25 
7. Ing.  Mária Wantrubová, sociálny pedagóg, metodik pre výchovné    

                poradenstvo a profesijnú orientáciu, úväzok 1,0 
8. Bc. Elena Bužbacherová, účtovníčka a hospodárka, úväzok 0,75 (do 30. 07. 2013) 
9. Bc. Jana Jakubcová – ekonóm (od. 01. 08. 2013), úväzok 1,0 
10. Eva Kuľová, upratovačka, úväzok 0,25 

Externí zamestnanci : 
1. Ing. Jozef Majerčák, bezpečnostný technik, DVP 

Počet zamestnancov : 10; Prepočítaný stav na plnú zamestnanosť: 7,5 
Všetci zamestnanci CPPP a P spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky na výkon  odbornej činnosti a ekonomickej činnosti. 
 
4) Údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 2.ods.písm.h) 
    viď Príloha č. 6 

 
5) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti (§2odsek 1,písm.i) 
Prezentácia na verejnosti: 

Pravidelnými návštevami materských, základných a stredných škôl podľa ich 
požiadaviek sa približujeme klientskej verejnosti. 
Po zápise detí do I. ročníka základnej školy prostredníctvom depistážneho overovania 
školskej spôsobilosti detí sa dostávame do povedomia rodičov ešte zväčša neproblémových 
detí. O svojej práci informujeme prostredníctvom elektronických a printových médií (TV 
Levoča, LIM Levoča,), na poradách riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, výchovných poradcov, 
koordinátorov prevencie, na informačno – konzultačných a odborných seminároch 
a workshopoch pre pedagogických zamestnancov škôl. 

 K prezentácii centra prispievajú prednášky pre rodičov MŠ, ZŠ, SŠ.  
  Činnosť centra je širokej verejnosti prezentovaná aj prostredníctvom webovej stránky 
www.cpppple.sk a metodických materiálov pre  deti a žiakov, zákonných zástupcov 
a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti pôsobnosti centra. 

Práca centra bola prezentovaná aj na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou 
účasťou, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24. apríla 2013 sa v Mestskom divadle v Levoči pod 
názvom Kariérové poradenstvo – efektívny nástroj v podpore sociálnej inklúzie (Školský 
poradenský systém a trh práce), ktorú organizoval Obvodný úrad Prešov – odbor školstva v 
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spolupráci s odbornými partnermi konferencie, Centrami pedagogicko – psychologického 
poradenstva a prevencie Levoča a Poprad a mestom Levoča.  
Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra 
Chudíka a odbornou garanciou Mgr. Zdenka Krajčíra, generálneho riaditeľa sekcie  
regionálneho školstva a PaedDr. Márie Tekelovej, riaditeľky odboru špeciálnych škôl MŠVV 
a Š SR. Konferencie sa zúčastnilo 120 odborníkov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej 
republiky, ktorí ocenili aktuálnosť a vysokú profesionálnu úroveň prednášok aj samotnej 
konferencie. 
Konferencia bola určená širokej odbornej verejnosti, pôsobiacej v oblasti kariérového 
poradenstva v rezortoch školstva a práce s cieľom prezentovať relevantné a aktuálne 
informácie o možnostiach kariérového poradenstva vo vzdelávacích systémoch EÚ 
a zúčastnených krajín, jeho prepojenia s odborným vzdelávaním v súlade s požiadavkami 
trhu práce, činnosť poradenských centier napomáhajúcich osobnostnému, vzdelávaciemu 
a profesijnému vývinu žiakov, identifikácii ich ďalších vzdelávacích ciest na získanie 
kvalifikácie potrebnej pre uplatniteľnosť na pracovnom trhu. 
 
6) Údaje o projektoch (§ 2, odsek 1,písm.j)  
V uplynulom školskom roku centrum realizovalo dva projekty a celoslovenskú konferenciu 
s medzinárodnou účasťou zamerané na kariérne poradenstvo:  
1)  
Názov projektu: Profesijné poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených žiakov 

Realizátor projektu: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
v Levoči 
Cieľové skupiny: zrakovo a mentálne postihnutí žiaci špeciálnych základných škôl v Levoči 
Cieľ projektu: Sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených žiakov  
Špecifické ciele: 

1. Posilniť integráciu žiakov ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory 
prístupu k informáciám o   možnostiach ďalšieho vzdelávania, povolaniach 
a zamestnaniach ako nástroja kvalifikovanej voľby vzdelávacej a profesijnej dráhy. 

2. Zlepšiť dostupnosť, kvalitu a efektivitu poradenských služieb.   
3. Rozvíjať digitálnu gramotnosť cieľových skupín a zaviesť moderné informačno – 

komunikačné technológie do poradenského procesu. 
4. Vytvoriť rovnosť príležitostí pri prístupe k informáciám, ktoré uľahčia ďalšie 

vzdelávanie cieľových skupín . 
2) 

Názov projektu: Profesijné poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených žiakov 

Realizátor projektu: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
v Levoči 
Cieľové skupiny:  
žiaci deviatych ročníkov základných škôl, zrakovo a mentálne postihnutí žiaci špeciálnych 
základných škôl v Levoči 
Cieľ projektu: Sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených žiakov  
Oblasť podpory: Podpora výchovy a vzdelávania 
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7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou (§2,odsek 
1,písm.k) 
V uplynulom školskom roku inšpekcia nebola vykonaná. 
 

8) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach (§2,odsek1,písm.l)  
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie má od 01. 01. 

2012 vo výpožičke nové priestory od ÚPSV a R v Poprade, čím bola zabezpečená požiadavka 
vhodného priestorového vybavenia pre všetkých odborných zamestnancov centra. 
Závažným nedostatkom je absencia sociálnych zariadení pre klientov. 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie disponuje 
modernou audiovizuálnou, auditívnou technikou, IKT pre potreby zamestnancov a klientov, 
ktoré nadobudla z nenávratných finančných prostriedkov zo schválených projektov 
a grantov.  
 

9) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení (§2 ods.1.písm.m) 
Rozpočet centra v roku 2012 bol schválený  MŠVV a Š SR podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona NR SR 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v celkovej výške 127.664,00 €, z toho príjmy – 755,84 €, výdavky – 610 – 63. 853,00 €, 620 – 
21. 652,00 €, 630 – 41. 878,00 €, 640 – 280,37 €.  
Centrum v roku 2012 z pridelených finančných prostriedkov inovovalo materiálno – 
technické vybavenie (počítačová technika, diagnostické nástroje, zariadenie; bola zriadená 
zasadacia miestnosť so zameraním na vedenie seminárov, workshopov....v súlade 
s poslaním centra). 

 
10) Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského zariadenia 
na príslušný  školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2, ods. (1), písm. n) 
Cieľ. Komplexnosť a kvalita poskytovaných poradenských služieb. 
Vyhodnotenie :  
Poradňa poskytovala komplexné poradenské služby v zmysle platnej legislatívy 
a racionalizáciou práce sme zlepšili aj kvalitatívny ukazovateľ spočívajúci v skrátení čakacej 
doby. V porovnaní s minulým školským rokom vrástol počet odborno – metodických, 
preventívnych činností o 20 – 25%, centrum rozšírilo svoje služby o zabezpečovanie 
psychologickej starostlivosti pre pedagogických zamestnancov škôl.   
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11) ANALÝZA silných a slabých stránok centra  (§  2, ods. (1), písm. o)   
                                         

Silné stránky Slabé stránky 

o existencia inštitucionálnych kapacít 
poskytujúcich poradenské služby 

o existencia odborných ľudských kapacít 
poskytujúcich poradenské služby 

o pozitívny prístup odborného personálu 
riešiť problémy detí a žiakov 

o kvantitatívny rast poskytovaných 
poradenských služieb 

o zvyšujúci sa záujem žiakov 
o poradenské služby a o ďalšie 
odborné vzdelávanie 

o rozsiahla sieť vzdelávacích zariadení 
v regióne 

o potenciál rastu odbornosti, zručností 
a návykov v oblasti ľudských zdrojov 
poskytujúcich  poradenstvo pre žiakov 

o existencia informačno-komunikačných 
technológií pre potreby poradenských 
a informačných služieb 

o rovnosť príležitostí v poskytovaní 
poradenských služieb pre všetky 
skupiny žiakov 

o vysoká odbornosť zamestnancov 
o dostupnosť služieb 
o stabilizovaný kolektív 

 

o nedostatok vzdelávacích programov 
v rámci kariérneho rastu odborných 
zamestnancov 

o nedostatočné finančné ocenenie  
zamestnancov 

o vysoká koncentrácia žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  

o nedostatočné personálne obsadenie 
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12) Výsledky (§ 2, ods. (1), písm. p)  
 

Viď. prílohy č. 1 - 5 
 

Prílohy : 
Príloha č. 1 
Výsledky činnosti oddelenia poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu 

Príloha č. 2 

Výsledky činnosti oddelenia špeciálno - pedagogického poradenstva 
Príloha č. 3 

Výsledky činnosti oddelenia metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom 
vývine 

Príloha č. 4 

Výsledky činnosti oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 

Príloha č. 5 

Výsledky činnosti oddelenia ekonomických činností - Rozbor hospodárenia 

Príloha č. 6 

Vzdelávanie zamestnancov 

 
Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok 
2009/2010 Škol (MŠ SR) 05 – 01 
 
 
V Levoči, dňa 23. októbra 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
 
Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka 
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Príloha č. 1 
 

Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu 
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Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu 

 
Správa o činnosti v školskom roku 2012/2013 

 
Zameranie činnosti oddelenia 

 
(1) Poskytuje komplexnú psychologickú starostlivosť deťom a žiakom v oblasti 

optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho vývinu, profesijného vývinu, 
starostlivosti o rozvoj nadania a eliminovania porúch psychického vývinu. 

(2) Poskytuje odborné psychologické služby deťom, zákonným zástupcom a 
pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a 
psychického zdravia. 

 
1. Činnosti s klientom: 
 

 
Činnosť 

 
Dôvod príchodu 

klienta 

 
Cieľová 
skupina 

 
Počet 

účastníkov 

Diagnostika Overenie školskej 
spôsobilosti 

Deti 
materských 

škôl 

129 

Diagnostika a rediagnostika Problémy/ťažkosti v 
učení 

Žiaci 
základných škôl 

98 

Diagnostika a rediagnostika Problémy/ťažkosti v 
učení 

Študenti 
stredných škôl 

10 

Diagnostika a rediagnostika Nadané deti Žiaci 
základných škôl 

2 

Diagnostika a poradenstvo Problémy v správaní Žiaci 
základných škôl 

6 

Diagnostika a poradenstvo Problémy v správaní Študenti 
stredných škôl 

69 

Diagnostika a poradenstvo Psychické problémy 
v osobnostnom 

vývine 

Študenti 
stredných škôl 

 
4 

Diagnostika a poradenstvo Kariérová 
a profesijná 
orientácia 

Žiaci 
základných škôl 

135 

Diagnostika a poradenstvo Kariérová 
a profesijná 
orientácia 

Študenti 
stredných škôl 

117 

Individuálna psychoterapia Disociálna činnosť Študenti 
stredných škôl 

2 

Individuálna psychoterapia Disociálna činnosť Žiaci 
základných škôl 

1 
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V uplynulom školskom roku sa podarilo udržať mieru záujmu žiakov 9. ročníkov ZŠ a  

3. ročníkov stredných škôl okresu Levoča o poradenstvo pri voľbe ďalšej vzdelávacej cesty. 
Odbornú pomoc z tohto dôvodu sme poskytli 117 študentom stredných škôl a 135 žiakom 
základných škôl, celkom 252 žiakom a študentom okresu Levoča zapojením do „Programu 
výchovného a profesijného poradenstva“.     
 
2. Odborno metodická činnosť 
 

Názov aktivity Cieľová skupina Počet 
aktivít 

Počet 
účastníkov 

 
Metodické konzultácie učiteľom a rodičom  

 
Učitelia a rodičia 

 
876 

 
1025 

 
Odborné semináre, kurzy, psychologická 
starostlivosť o pedagogických 
zamestnancov  

 
Pedagogickí 

zamestnanci ZŠ a 
SŠ 

 
16 

 
330 

Prezentačné materiály  
Metodické materiály 

 
Koordinátori 
a výchovní 

poradcovia škôl 

 
10 

 
78 

 
Besedy k problematike osobnostného 
vývinu 

 
Žiaci a študenti 

 
57 

 
909 

 
Výcvikové aktivity zamerané na rozvoj 
sociálnych a komunikačných zručností 

 
Žiaci ZŠ a SŠ, 
pedagogickí 
zamestnanci 

 
19 

 
311 

 
Odborné konzultácie zamerané na 
deti/žiakov so ŠVVP 

 
Výchovní 

poradcovia, 
učitelia, zákonní 

zástupcovia 

 
103 

 
103 

  
Dôležitou súčasťou činnosti oddelenia je aj zabezpečovanie psychologickej 

starostlivosti o pedagogických zamestnancov škôl v zmysle § 55 zákona NR SR č. 317/2009 
Z.Z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. V uplynulom školskom roku bola poskytnutá 
psychologická starostlivosť 231 pedagogickým zamestnancom formou 12 sústredení. 
Pedagogickí zamestnanci majú v prípade záujmu zabezpečenú aj individuálnu psychologickú 
starostlivosť.  

Na riešenie problémov osobnostného vývinu boli tematicky zamerané besedy pre 
žiakov základných a stredných škôl. Na stredných a základných školách okresu Levoča bolo 
realizovaných celkom 57 besied pre 909 žiakov.   
Vypracovali: 
Mgr. Zoltán Vereš, Mgr. Karol Kristev, psychológovia 
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Príloha č. 2 

 
Oddelenie špeciálno - pedagogického poradenstva 
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Oddelenie špeciálno - pedagogického poradenstva 

 
Správa o činnosti v školskom roku 2012/2013 

 
Zameranie činnosti oddelenia: 
 

1) Komplexná špeciálno – pedagogická diagnostika a reedukácia detí/žiakov 
s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti(ADD, ADHD 
syndróm), detí/žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, rediagnostika detí 
nultých ročníkov, rediagnostika žiakov deviatych ročníkov (Monitor), rediagnostika 
študentov štvrtých ročníkov stredných škôl (úprava maturitnej skúšky), s cieľom 
dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

2) Špeciálno – pedagogické poradenstvo, konzultácie, metodická pomoc pedagogickým 
zamestnancom materských, základných a stredných škôl a zákonným zástupcom 
detí/žiakov.  

 
1. Činnosť s klientom: 
 

Činnosť Dôvod príchodu klienta Cieľová skupina Počet 
účastníkov 

Diagnostika a poradenstvo Poruchy aktivity 
a pozornosti  

Deti/žiaci 
základných škôl 

 
4 

Diagnostika a poradenstvo Ťažkosti v učení Deti/žiaci 
základných škôl 

 
47 

Diagnostika a poradenstvo Ťažkosti v učení Žiaci stredných 
škôl 

 
 

10 
Depistáž Školská spôsobilosť Deti MŠ  

38 
Depistáž Školská spôsobilosť Žiaci nultých 

ročníkov  
5 

Diagnostika a poradenstvo Zdravotné postihnutie 
(MR, ZP, CHZO,SP) 

Žiaci špeciálnych 
tried ZŠ a ŠZŠ 

 
1 

Diagnostika a poradenstvo Zdravotné postihnutie 
(SP) 

Žiaci začlenení 
v triedach SŠ 

 
1 

Diagnostika a reedukácia Narušená komunikačná 
schopnosť 

Deti/žiaci MŠ, 
ZŠ, SŠ  

 
88 

Depistáž Narušená komunikačná 
schopnosť 

Deti/žiaci MŠ, 
ZŠ, SŠ  

169 

 
Diagnostika – ďalšie štúdium 

Overenie správnej 
výslovnosti – pedagogický 

a umelecký smer 

 
Študenti 4. 
ročníka SŠ 

a zamestnaní 
klienti 

 
19 
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Diagnostika a poradenstvo 

Dieťa s intelektovým 
nadaním 

 
Žiak ZŠ 

 
1 

 
Rediagnostika 

Úprava Monitoru a  
prijímacej skúšky 

 
Žiaci 9. ročníka 

ZŠ 

 
9 

 
Rediagnostika 

Úprava maturitnej skúšky  
Študenti 4. 
ročníka SŠ 

 
8 

 
Odborno – metodická činnosť: 

 
Názov aktivity Cieľová 

skupina 
Počet 
aktivít 

Počet 
účastníkov 

 
Odborné podklady pre IVVP 

deti/žiaci  
54 

 
54 

 
Konzultácie 

Rodičia 
žiakov ZŠ a SŠ 

 
120 

 
120 

 
Konzultácie 

Učitelia MŠ  
40 

 
40 

 
Konzultácie  

Učitelia ZŠ a 
SŠ 

 
94 

 
94 

 
Odborné podklady k predmetom RŠF a ILI 

Učitelia ZŠ  
1 

 
1 

 
Odporúčania k vyvodzovaniu správnej 
výslovnosti  

Rodičia detí 
MŠ a ZŠ, 

klienti SŠ,VŠ 

 
710 

 
710 

Odborno – metodické semináre Riaditelia 
a učitelia MŠ 

2 44 

Odborno – metodické semináre Školskí 
špeciálni 

pedagógovia, 
učitelia ZŠ 

6 118 

 Besedy: Ako sa správne učiť; Ako porozumieť 
správe z špeciálno – pedagogického 
vyšetrenia; 

Učitelia 
a študenti 
VŠ, žiaci ZŠ 

2 42 

Vlastná publikačná činnosť: Školská 
spôsobilosť detí zo SZP 

Odborná 
verejnosť 

  

 
Oddelenie špeciálno – pedagogického poradenstva úzko spolupracuje s Centrom špeciálno – 
pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých 
v Levoči. 
 
Vypracovala: Mgr. Alena Leščáková, špeciálny pedagóg 
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Oddelenie metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine 
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Oddelenie metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine 

 
Správa o činnosti v školskom roku 2012/2013 

 
Zameranie činnosti oddelenia: 

 
1) Vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych 

a sociálnych potrieb deti a žiakov a kariérne poradenstvo. 
2) Poskytuje odborno – metodickú pomoc výchovným poradcom formou : 

o koordinácie ich činnosti 
o školenia , vzdelávania a tréningov s výchovnými poradcami 
o konzultačnej činnosti s ostatnými pedagogickými zamestnancami, najmä 

triednymi 
o učiteľmi 
o metodických a informačných materiálov a diagnostických pomôcok 

3) Zabezpečuje komplexný informačný servis pre pedagogických zamestnancov škôl, 
výchovných poradcov a zákonných zástupcov žiakov zameraný na možnosti ďalšieho 
štúdia v súlade s požiadavkami trhu práce. 
 
Činnosť oddelenia výchovného poradenstva a poradenstva v profesijnom a sociálnom 

vývine  bola zameraná na oblasť profesijného poradenstva. V spomínanej oblasti poskytlo  
CPPP a P odborné poradenstvo celkovo 253 klientom. Iniciátorom príchodu boli prevažne  
žiaci a študenti.  

Na základe požiadaviek klientov a osvedčených postupov bol aj v školskom roku 
2012/2013 začiatok poradenského procesu pre študentov SŠ v 3. roku štúdia a poradenstvo 
pre žiakov ZŠ v 8. roku štúdia. Záver poradenského procesu vo forme individuálnych 
konzultácii  bol realizovaný u študentov a žiakov končiacich ročníkov. 
 
Priebeh: 
Študenti 3. ročníkov SŠ  

• informatívne oboznámenie študentov s obsahom poradenského procesu  
• beseda o možnostiach štúdia a základných faktoroch správnej voľby 
• aplikácia testov: THZ, DIT a  neštandardizovaný Test na výber životných hodnôt 

a postoja k práci 
• vyhodnocovanie testov a oboznámenie študentov s výsledkami  
• individuálne konzultácie – predbežný záujem 

Študenti 4. ročníkov SŠ 
• individuálne konzultácie – konečný záujem 
• ďalšie testovanie pre výrazne nevyhranených študentov – PC program AIST, 

Sprievodca svetom povolaní 
Žiaci 8. ročníkov ZŠ 

• informatívne oboznámenie žiakov s obsahom poradenského procesu  
• beseda o možnostiach štúdia a základných faktoroch správnej voľby 
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Žiaci 9. ročníkov ZŠ 
• individuálne konzultácie, simulácia umiestnenia vo zvolenom odbore na konkrétnej 

škole – program Proforient 
• ďalšie testovanie pre výrazne nevyhranených žiakov – PC program AIST, B-I-T test,  

Dotazník profesijných záujmov a Obrázkový test  profesijnej orientácie 
• individuálne konzultácie – konečný záujem 

 
Aj v školskom roku 2012/2013 bolo realizované kariérne poradenstvo pre žiakov Spojenej 

školy internátnej v Levoči. Na základe výsledkov testov profesijnej orientácie boli skupinové 
aj individuálne stretnutia zamerané na tieto oblasti: 

- zintenzívniť potrebu a ochotu žiakov zaoberať sa svojim profesijným smerovaním 
- ďalej rozširovať ich poznatky o možnostiach a formách štúdia s možnosťou integrácie 
- priblížiť štatistiky nezamestnanosti na Slovensku v spojení s profesijným profilom 

uchádzačov o zamestnanie  
- posúdiť a porovnať svoje túžby a sny s vlastnými možnosťami  
- pomôcť pri hľadaní vlastnej profesijnej cesty 

Do Programu profesionálneho poradenstva sa zapojilo 7 zrakovo postihnutých žiakov. 
Účasť študentov stredných škôl v programe sa v priebehu školského roka pohybovala 
v rozpätí 80% - 90%.  

V školskom roku 2012/2013 na úseku profesijného poradenstva v oblasti práce 
metodika pre výchovne poradenstvo a profesijnú orientáciu bolo zrealizovaných 758 aktivít, 
756 testov pre 253 nových klientov z radov žiakov, študentov. 
 
 
Členenie výkonov v oblasti metodicko-odborných činností bolo nasledovné: 

Názov aktivity Cieľová skupina Počet 
aktivít 

Počet 
účastníkov 

Metodické konzultácie výchovní 
poradcovia 

48 48 

Odborné semináre pre PROFORIENT výchovní 
poradcovia 

1 17 

Metodické materiály výchovní 
poradcovia 

7 17 

Prezentačné materiály výchovní 
poradcovia 

8 17 

Výcvikové skupiny žiaci a študenti 40 832 

Individuálne konzultácie pre rodičov a 
žiakov 

žiaci, študenti a 
rodičia 

710 710 

Prieskum – Spokojnosť klientov žiaci a študenti 10 253 

Konzultácie pre iné inštitúcie UPSV a R 25 25 

 
 
 
Vypracovala: Ing. Mária Wantrubová, metodik pre VP a PO 
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Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 
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Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 

 
Správa o činnosti v školskom roku 2012/2013 

 
Zameranie činnosti oddelenia: 
 

(1) Poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich 
zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a 
porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej 
územnej pôsobnosti. Spolupracuje s rodinou, školou, školským zariadením 
a príslušnými orgánmi verejnej správy. 

(2) Realizuje programy primárnej a sekundárnej prevencie, najmä na báze ambulantnej 
a poradenskej komunity pre deti a mládež s využitím techník skupinovej dynamiky, 
sociálneho učenia, metód sociálneho tréningu s cieľom pozitívne ovplyvňovať 
dificilné, disociálne a asociálne správanie detí a mladistvých. 

(3) Zabezpečuje sociálne poradenstvo a socioterapiu zamerané na sledovanie 
a hodnotenie správania detí a žiakov. 

 
1. Činnosti s klientom: 

 
V školskom roku bola poskytnutá individuálna poradenská a terapeutická 

starostlivosť z dôvodu zistených jednotlivých foriem sociálno – patologických javov 
v správaní v 63 prípadoch, v 8 prípadoch sme riešili menej závažné problémy v správaní a v 2 
prípadoch problémy v osobnostnom vývine.  
 
2. Preventívno – výchovná činnosť:  
 

 
Názov aktivity 

 
Cieľová skupina 

 
Počet 
aktivít 

 
Počet 

účastníkov 

 
Besedy zamerané na oblasť 
prevencie sociálnej patológie 

 
Žiaci /študenti základných 

a stredných škôl 

 
38 

 
737 

 
Odborné kurzy, semináre 
zamerané na prevenciu  

 
Pedagogickí zamestnanci 

ZŠ, SŠ, riaditeľky MŠ 

 
5 

 
68 

 
 
Metodické konzultácie zamerané 
na preventívnu činnosť školy 
 

 
Pedagogickí zamestnanci 

ZŠ, SŠ, riaditeľky MŠ 

 
46 

 
53 

 
Potencionálny výskyt sociálnej patológie vo vzťahoch medzi žiakmi, prípadné užívanie 

legálnych a nelegálnych drog sme zisťovali na základe žiadostí škôl prostredníctvom 20 
diagnostických metód  u 422 účastníkov.  
Vypracovali: Mgr. Zoltán Vereš, Mgr. Karol Kristev, psychológovia 
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Príloha č. 5 
 

Oddelenie ekonomických činností 
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Oddelenie ekonomických činností 

Správa o činnosti v rozpočtovom roku 2012 

 
Zameranie činnosti oddelenia: 
 
(1) Uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej 
klasifikácie, sleduje čerpanie rozpočtu, v prípade potreby žiada o vykonanie rozpočtového 
opatrenia zriaďovateľa. 
(2) Sumarizuje podklady jednotlivých zamestnancov centra zo spracovávania miezd. 
(3) Na základe dohody vykonáva administratívno – technické činnosti na mzdovom 
a pracovnoprávnom úseku pre zamestnancov centra v rozsahu poverenia. 
(4) Kontroluje hospodárenie a využívanie pridelených finančných prostriedkov v rámci 
predbežnej finančnej kontroly. 
(5) Zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu pre centrum, účtovné závierky, spracovanie 
súvah a výkazu ziskov a strát za centrum v systéme Štátnej pokladnice a v programe IBEU. 
(6) Spracováva rozbory hospodárenia za centrum. 
(7) Predkladá zriaďovateľovi účtovné závierky, výkaz ziskov a strát, súvahu a stav majetku. 
(8) Realizuje výkazníctvo prostredníctvom Štátnej pokladnice. 
(9) Kompletizuje bankové výpisy. 
(10) Predkladá zostavy zo spracovania účtovníctva potrebne na spracovanie rozborov 
a súhrnnej správy o hospodárení a správy o činnosti centra. 
(11) Zabezpečuje materiálno - technické vybavenie centra. 
(12) V spolupráci s oddeleniami centra vykonáva inventarizáciu majetku centra 
a zabezpečuje starostlivosť o majetok štátu v správe centra, jeho údržbu a prevádzku. 
(13) Vytvára podmienky na kvalitný a bezpečný výkon plnenia úloh v pôsobnosti centra 
(sprava registratúry, archívnictvo): 
 a) zabezpečuje činnosť podateľne centra, 
 b) zabezpečuje činnosť pokladne centra, 
 c) zabezpečuje práce spojené s dodávateľsko - odberateľskými vzťahmi, 
 d) zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov centra v oblasti stravovania, 
 e) komplexne zabezpečuje vedenie agendy verejného obstarávania v pôsobnosti 
 centra, 
 f) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa. 
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Príloha č. 6 
 

Vzdelávanie zamestnancov 
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VZ D E L Á V A N I E   Z A M E S T N A N C O V 

Školský rok 2012/2013 

 

Meno, priezvisko,titul Názov vzdelávania 
Počet 
hodín Miesto konania Forma ukončenia 

Mgr. Katarína Vozárová Zákon o ochrane osobných údajov 8 
Magistrát 

mesta Košice potvrdenie 

  
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo 
a prevenciu 

Overenie 
kompetencií MPC RP Prešov certifikát 

Mgr. Zoltán Vereš Výcvik HRV biofeetback 12 FN Košice certifikát 

Mgr.Karol Kristev 
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo 
a prevenciu 40 MPC RP Prešov prebieha 

  Výcvik HRV biofeetback 12 FN Košice certifikát 

  Psychologicko - terapeutický výcvik 4 roky 
FF Masarykova 
univerzita Brno certifikát 

Mgr. Katarína 
Halkovičová Adaptačné vzdelávanie 1 rok 

CPPP a P 
Levoča 

záverečná 
skúška 

  Výcvik HRV biofeetback 12 FN Košice certifikát 

Mgr. Alena Leščáková Rigorózne štúdium so zameraním na pedagogiku MR 1 rok  
KU 

Ružomberok prebieha 

  Doktorandské štúdium so zameraním na sociálnu prácu 5 rokov 
KU 

Ružomberok prebieha 
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