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plánu práce za školský rok 2007/08

Košice 2008
Vypracoval: Mgr. Eva Fazekasová
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Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice

I. časť
1. Identifikačné údaje o poradenskom zariadení
Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy sídli na ulici Slovenskej
jednoty 29, 040 01 v Košiciach.
IČO : 00049171
Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského
školského úradu v Košiciach, Zádielska 1.

2. Územná pôsobnosť a počet potencionálnej klientely
PPP pre PZ a ZŠ poskytuje odbornú starostlivosť klientom v územnej pôsobnosti okresu Košice – okolie.
Počet potencionálnych klientov na ZŠ : 10.911
Počet potenciálnych klientov na MŠ : 2.531
Spolu : 13.442
PPP pre predškolské zariadenia a základné školy poskytuje odborný pedagogický a psychologický servis
pre okres Košice-okolie.
Svoje služby poskytujeme 32 plnoorganizovaným základným školám, 39 neplnoorganizovaným základným
školám a 93 materským školám. Služby sa poskytovali v oblasti diagnostiky psychologickej i pedagogickej,
psychologického, pedagogického poradenstva a poradenstva v profesijnom vývine, v oblasti reedukácie,
prevencie a v psychoterapii.

3. Aktuálne personálne obsadenie
Riaditeľka:
Mgr. Eva Fazekasová
Zástupkyňa riaditeľky:
PhDr. Katarína Hadasová
Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine a psychoterapie:
Vedúca oddelenia:
PhDr. Katarína Hadasová
Odborní zamestnanci:
Mgr. Terézia Gurbaľová - špeciálna pedagogička, v zastupovaní počas materskej dovolenky od 01.04.2008
do 31.05.2008 Mgr. Beáta Matejčeková
Mgr. Alena Vangorová - psychologička
Zuzana Macková - sociálna pracovníčka
Oddelenie centra výchovnej a psychologickej prevencie:
Vedúca oddelenia:
Mgr. Tatiana Bányaiová
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Odborní zamestnanci:
Mgr. Lýdia Begerová - psychologička
Mgr. Gabriela Huszághová - psychologička
Monika Barboričová - sociálna pracovníčka (do 1. 4. 2008)
Na poradni pracovalo :
6 psychológov vrátane riaditeľky
1 špeciálny pedagogóg (do 31.5.2008)
2 sociálne pracovníčky (do 1. 4. 2008 )
1 hospodárka na 0,50% úväzok, ktorá vykonávala aj práce upratovačky na 0,50%-ný úväzok
a zabezpečovala kuričské práce na 0,25%-ný úväzok vo vykurovacom období
1 ekonómka
Poradňa zamestnávala do 1. 4. 2008 11 osôb. Po odchode sociálnej pracovníčky k 1. 4. 2008 10 osôb. Po
nástupe špeciálnej pedagogičky na materskú dovolenku sme prijali na jej zastupovanie zamestnankyňu,
ktorá ukončila pracovný pomer k 31. 5. 2008.
Rozdelenie obvodov:
Mgr. Tatiana Bányaiová:

ZŠ - Bohdanovce, Čečejovce, Kecerovce, Kysak, Slanec, Ždaňa,
Ždaňa - cirk.

Mgr. Lýdia Begerová:

ZŠ - Budimír, Družstevná pri Hornáde, Košická Polianka,
Malá Ida, Nižný Klátov, Rozhanovce

Mgr. Eva Fazekasová:

ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou (do 30.4.2008)

PhDr. Katarína Hadasová:

ZŠ - Buzica, Moldava nad Bodvou a Turňa nad Bodvou SJM a Seňa,

Mgr. Gabriela: Huszághová: ZŠ - Bidovce, Ďurkov, Haniska, Košická Belá, Jasov, Medzev, Poproč
Mgr. Alena Vangorová:

ZŠ - Čaňa, Drienovec, Moldava nad Bodvou ul. Severná, Ruskov,
Turňa nad Bodvou SJS., Veľká Ida a Trstené pri Hornáde, ZŠ ČSA Moldava
nad Bodvou, od 1.5.2008.

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov
Jednou z hlavných úloh PPP pre PZ a ZŠ je aj starostlivosť o celoživotné vzdelávanie a odborný rast
zamestnancov. Väčšina z nich má už za sebou dlhodobé i krátkodobé formy vzdelávania a rozširovania
profesijného obzoru. Mladším kolegom sa vychádza v ústrety, aby sa mohli úspešne zaradiť do práce
poradne. Druh a formy vzdelávania si zamestnanci môžu zvoliť, ale musia byť kompatibilné s obsahom
a cieľmi činnosti PPP.
V školskom roku 2007/2008 sa zúčastnili nasledovných aktivít:
Mgr. Tatiana Bányaiová absolvovala tieto podujatia:
29. 2. 2008
odborný seminár záujmového združenia žien FENESTRA týkajúci sa problematiky týrania
a zneužívania žien a detí.
Monika Barboričová sa vzdelávala v týchto oblastiach:
15.-19.10.2007 vzdelávanie v oblasti IKT, práca s PC pre začiatočníkov.
12.9.2007
priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie.
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14.-16.11.2007
4.3.2008
13.6.2008

sociálno-psychologický výcvik zameraný na prevenciu agresívneho správania
a šikanovania.
priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie.
záverečné pohovory priebežného vzdelávania koordinátorov prevencie.

Mgr. Lýdia Begerová sa zúčastnila tohto podujatia:
29.2.2008
odborný seminár záujmového združenia žien FENESTRA týkajúci sa problematiky týrania
a zneužívania žien a detí.
Mgr. Eva Fazekasová absolvovala ďalšie vzdelávanie v týchto oblastiach:
22.-26.10.2007 vzdelávanie v oblasti IKT, práca s PC pre pokročilých.
30.11.-2.12.2007 kurz muzikoterapie pod názvom „Muzikoterapia okolo nás“
20.-21.9.2007
výcvikovo-vzdelávacie školenie podľa modelu Virginie Satirovej „Cesta pozitívnej zmeny
problémového jedinca“.
19.-25.10.2007 priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov, zvyšovanie zručností výchovného
poradcu.
28.-29.4.2008
školenie BOZP.
PhDr. Katarína Hadasová v rámci dlhodobého vzdelávania v integratívnej supervízii absolvovala stretnutia
peer skupiny v týchto termínoch:
5.9.2007, 19.9.2007, 15.11.2007, 29.11.2007, 13.12.2007, 17.1.2008, 31.1.2008, 13.2.2008, 28.2.2008,
13.3.2008, 27.3.2008, 10.4.2008, 24.4.2008, 15.5.2008, 29.5.2008, 12.6.2008, 26.6.2008, 31.7.2008.
9.11.-11.11.2007.
25.-27.1.2008
30.11.-2.12.2007
11.4.-13.4.2008
5.6.2008
19.5.-20.5.2008

sa zúčastnila výcviku Koeppenovej progresívnej relaxácii.
absolvovala kurz muzikoterapie pod názvom „Muzikoterapia okolo nás“.
sa zúčastnila ďalšieho stretnutia dlhodobého výcviku v integratívnej supervízii.
sa aktívne zúčastnila na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému:
Možnosti využitia Koeppenovej progresívnej relaxácie u detí.
medzinárodná konferencia o rannej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti.

Mgr. Terézia Gurbaľová absolvovala tieto stretnutia:
20.-21.9.2007
výcvikovo-vzdelávacie školenie podľa modelu Virginie Satirovej „Cesta pozitívnej zmeny
problémového jedinca“.
9.10.2007
kurz prvej pomoci, ktorý organizoval Slovenský červený kríž.
Mgr. Gabriela Huszághová
20.-21.9.2007
výcvikovo-vzdelávacie školenie podľa modelu Virginie Satirovej „Cesta pozitívnej zmeny
problémového jedinca“.
15.-19.10.2007 vzdelávanie v oblasti IKT, kurz práce s PC pre začiatočníkov.
Zuzana Macková sa vzdelávala v týchto oblastiach:
15.-19.10.2007 vzdelávanie v oblasti IKT, práca s PC pre začiatočníkov.
22.-26.10.2007 vzdelávanie v oblasti IKT, práca s PC pre pokročilých.
Kristína Matláková sa venovala ďalšiemu vzdelávaniu v týchto oblastiach:
3.12.2007
seminár o limitoch pre odvody do ZP a SP.
11.12.2007
seminár o správe majetku.
13.09.2007
seminár k novele zákonníka práce.
25.-27.09.2007 seminár ku akruálnemu účtovníctvu podľa európskych štandardov.
20.-22.02.2008 seminár ku novému spôsobu účtovania.
27.03.2008
školenie k zákonu o ochrane osobných údajov.
29.05.2008
školenie k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia za rok 2007.
27.06.2008
školenie k odmeňovaniu zamestnancov v EURO.
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Mgr. Alena Vangorová sa zúčastnila týchto podujatí:
19.-20.5.2008
medzinárodná konferencia o rannej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti.
14.-18.9.2008
výcvik regionálnej metodickej prípravy okresných koordinátorov rovesníckych programov
v SR.
V rámci ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov sa každý pondelok konali interné semináre, ktoré sa
venovali odborným témam, legislatíve a v rámci Bálintovských skupín sa riešili problémové kazuistiky
klientov.

Certifikáty a osvedčenia:
Monika Barboričová
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Prevencia agresívneho správania a šikanovania
v ZŠ II“ od MPC v Prešove.
Mgr. Tatiana Bányaiová
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Prevencia agresívneho správania a šikanovania
v ZŠ II“ od MPC v Prešove,
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania pedagogických pracovníkov, MPC Prešov.
Mgr. Lýdia Begerová
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Prevencia agresívneho správania a šikanovania
v ZŠ II“ od MPC v Prešove,
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania pedagogických pracovníkov, MPC Prešov.
Mgr. Eva Fazekasová
∑ osvedčenie o absolvovaní kurzu z muzikoterapie od Českej psychoterapeutickej spoločnosti a Lekárskej
spoločnosti J. E. Purkyně,
∑ osvedčenie o absolvovaní školenia k novej legislatíve BOZP,
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania pedagogických pracovníkov, MPC Prešov,
∑ potvrdenie o absolvovaní výcvikovo-vzdelávacieho školenia podľa modelu Virginie Satirovej „Cesta
pozitívnej zmeny problémového jedinca“ od Slovenského inštitútu Virginie Satirovej.
Mgr. Terézia Gurbaľová
∑ osvedčenie o absolvovaní školenia poskytovania prvej pomoci.
PhDr. Katarína Hadasová
∑ osvedčenie o absolvovaní kurzu z muzikoterapie od Českej psychoterapeutickej spoločnosti a Lekárskej
spoločnosti J.E Purkyně
∑ certifikát o absolvovaní výcviku Koeppenovej progresívnej relaxácie od Maďarskej relaxačnej
a symbolicko-terapeutickej spoločnosti.
Mgr. Gabriela Huszághová
∑ osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Prevencia agresívneho správania a šikanovania
v ZŠ II“ od MPC v Prešove,
∑ potvrdenie o absolvovaní výcvikovo-vzdelávacieho školenia podľa modelu Virginie Satirovej „Cesta
pozitívnej zmeny problémového jedinca“ od Slovenského inštitútu Virginie Satirovej.
Kristína Matláková
∑ osvedčenie o absolvovaní školenia o novom spôsobe účtovania
∑ osvedčenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov
∑ osvedčenie o absolvovaní školenia k akruálnemu účtovníctvu.
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Mgr. Alena Vangorová
∑ osvedčenie o absolvovaní sociálno-psychologického výcviku „Regionálna metodická príprava okresných
metodikov – koordinátorov rovesníckych programov v SR“.
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II. časť
1. Vyhodnotenie plnenia cieľov a koncepčných zámerov činnosti poradne:
Činnosť PPP pre PZ a ZŠ sa riadila platnou legislatívou a POP MŠ SR na školský rok 2007/2008 a pokynmi
KŠÚ v Košiciach. Na základe nich plnila úlohy na úseku odborných činností smerom ku školám a školským
zariadeniam v územnej pôsobnosti okresu Košice okolie. Ďalej na úseku organizačnom a materiálnotechnickom týkajúce sa prevádzky PPP zabezpečovala činnosti na úseku personálnom, finančnom, na
úseku správy majetku štátu, kontroly, BOZP, PO a CO.
Na úseku odborných činností vykonávala v súlade s Plánom práce PPP pre PZ a ZŠ na školský rok
2007/2008 tieto aktivity :
September 2007
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia realizovali vyšetrenia úrovne školskej spôsobilosti,
psychológovia vyšetrili deti za účelom zaškolenia v nultom ročníku,
odborní zamestnanci riešili adaptačné ťažkosti pri zaškolení do ZŠ a zaradení do MŠ,
spracovali pracovné listy a metodické materiály k sociálno-psychologickému výcviku výchovných
poradcov,
vypracovali projekt na priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie v školskom roku 2007/08
v odbornej gescii MPC Prešov,
9. 2007 sa zúčastnili na priamom vysielaní Slovenského rozhlasu, rádia Regína besedy o náplni a
činnosti PPP,
12. septembra 2007 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska uskutočnil seminár pre
koordinátorov prevencie v ZŠ: „Prevencia a liečba látkových a nelátkových závislostí“ v spolupráci
s MUDr. J. Benkovičom z OLÚP na Prednej Hore,
14. 9. - 18. 9. 2007 sa odborný zamestnanec zúčastnil výcviku pod názvom „Regionálna metodická
príprava okresných metodikov – koordinátorov rovesníckych programov v SR“,
k 15. 9. 2007 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
august 2007,
18. 9. 2007 sa riaditeľka zúčastnila porady riaditeľov na KŠÚ v Košiciach,
20. - 21. 9. 2007 sa odborní zamestnanci zúčastnili na výcvikovo – vzdelávacom školení podľa modelu
Virginie Satirovej „Cesta pozitívnej zmeny problémového jedinca“,
27. 9. 2007 sme organizovali poradu výchovných poradcov ZŠ Košice – okolie,
po štatistickom spracovaní prieskumu sme vypracovali analýzu fajčenia, užívania alkoholu
a konzumovania iných drog medzi žiakmi ZŠ Košice – okolie.

Október 2007
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali vhodnosť dodatočného odkladu školskej dochádzky,
odborní zamestnanci riešili adaptačné ťažkosti pri zaškolení do ZŠ a zaradení do MŠ,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov v MŠ a ZŠ,
3. - 5. 10. 2007 sme organizovali a odborne viedli sociálno-psychologický výcvik výchovných poradcov
v Učebno-výcvikovom zariadení Technickej univerzity Košice – Herľany,
9. 10. 2007 odborná zamestnankyňa absolvovala kurz prvej pomoci, ktorý organizoval Slovenský
červený kríž v Košiciach,
k 15. 10. 2007 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
september,
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∑
∑
∑
∑
∑

15. - 19. 10. 2007 sa vybraní zamestnanci zúčastnili na vzdelávaní v oblasti IKT, práca s PC pre
začiatočníkov,
22.- 26.10. 2007 sa vybraní zamestnanci zúčastnili vzdelávania IKT, práca s PC pre pokročilých,
25. 10. 2007 sa odborný zamestnanec zúčastnil na priamom vysielaní Slovenského rozhlasu, rádia
Regína - beseda na tému sociálno-patologické javy, záškoláctvo,
25. 10. 2007 sme sa podieľali na realizácii záverečných pohovorov priebežného vzdelávania výchovných
poradcov ZŠ,
vypracovali sme metodický materiál k sociálno-psychologickému výcviku koordinátorov prevencie.

November 2007
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali vhodnosť dodatočného odloženia začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky,
odborní zamestnanci riešili adaptačné ťažkosti pri zaškolení do ZŠ a zaradení do MŠ,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov v ZŠ a MŠ,
13. 11. 2007 sme realizovali v ZŠ besedu so žiakmi o voľbe povolania,
14. 11. 2007 zúčastnili sme sa stretnutia učiteliek MŠ okresov Košice - okolie a Rožňava k integrácii
detí v MŠ,
14. - 16. 11. 2007 sme organizovali a odborne viedli sociálno-psychologický výcvik koordinátorov
prevencie v Učebno-výcvikovom zariadení Technickej univerzity Košice – Herľany,
k 15 .11. 2007 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
október,
vypracoval sa projekt pre Protidrogový fond na rok 2008 „Špecializované vzdelávanie koordinátorov
prevencie a učiteľov ZŠ v okrese Košice - okolie v oblasti primárnej prevencie nežiaducich
spoločenských javov“,
participovali sme na vypracovaní projektov pre Protidrogový fond na rok 2008 pre školy v našom
regióne,
21. 11. 2007 sa zorganizoval seminár k integrácii žiakov pre učiteľov neplnoorganizovaných ZŠ,
22. 11. 2007 sme organizovali poradu výchovných poradcov,
pripravili sme metodický materiál pre potreby PPP o poruchách učenia,
27. 11. 2007 sme na ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou viedli odborný seminár pre učiteľov o integrácii
a starostlivosti o deti s ŠVPP,
29. 11. 2007 sme sa zúčastnili konferencie k projektu: „Prvá voľba – úspešná kariéra“,
30. 11. 2007 sa odborné zamestnankyne zúčastnili kurzu: „Muzikoterapia okolo nás“.

December 2007
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

1. 12. 2007 a 2. 12. 2007 sme sa zúčastnili kurzu: „Muzikoterapia okolo nás“,
psychológovia posudzovali vhodnosť dodatočného odloženia začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolskej výchovy,
5. 12. 2007 bola uskutočnená beseda pre rodičov detí v MŠ Kráľovce,
6. 12. 2008 sme zorganizovali seminár pre výchovných poradcov o integrácii žiakov s ŠVVP,
6. 12. 2007 v priestoroch KŠÚ v Košiciach sme realizovali psychosociálny výcvik komunikácie a
riešenia konfliktných vzťahov pre asistentov MŠ a ZŠ Košického kraja,
11. – 12. 12. 2007 sa vybraní odborní zamestnanci zúčastnili zasadnutia pracovnej skupiny pod
záštitou MŠ SR k národnému projektu Prevencia a eliminácia šikanovania v školách,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
k 15. 12. 2007 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
november,
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∑
∑
∑
∑

vyhodnotili sme projekt pre Protidrogový fond za rok 2007 „Cyklické vzdelávanie koordinátorov prevencie
a výchovných poradcov na ZŠ v okrese Košice - okolie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov“,
18. 12. 2007 zamestnanci PPP zorganizovali štvrťročné odborného stretnutie s cieľom výmeny
pracovných skúseností s odbornými zamestnancami PPP pre PZ a ZŠ Michalovce a Trebišov,
vypracovali sme článok do časopisu Prevencia na tému prevencie šikanovania „Prevencia dáva nádej“,
vybraní odborní zamestnanci participovali sme pri vyhodnotení projektu pre Protidrogový fond pre ŠZŠ
Vtáčkovce a PPP pre PZ a ZŠ v Košiciach.

Január 2008
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
vypracovali sme pracovný list pre deti k posudzovaniu školskej pripravenosti,
k 15. 1. 2008 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
december,
pripravili sme štatistiku za kalendárny rok 2007,
16. 1. 2008 sme viedli v ZŠ Kysak besedu so žiakmi na tému šikanovania,
16. 1. 2008 sme zrealizovali prednášku pre rodičov pod názvom: „Máme doma prváka“,
17. 1. 2008 sme organizovali poradu výchovných poradcov,
17. 1. 2008 na ZŠ v Seni uskutočnila beseda pre rodičov o príprave detí pre vstup do školy,
v januári 2008 sa psychológovia zúčastnili na 9 ZŠ zápisu detí do 1. ročníka,
22. 1. 2008 sa na V. MŠ v Moldave nad Bodvou uskutočnila prednáška pre rodičov: „Ako pripraviť dieťa
pre vstup do ZŠ“,
prispeli sme odborným príspevkom na webovú stránku prevencie šikanovania,
v ZŠ Budimír sa 15. 1. 2008 odborní zamestnanec zúčastnil na výchovnej komisii, 25. 1. 2008 na
poradnom zbore a 28. 1. 2008 na metodickom združení,
participovali sme na vyhodnotení projektu ZŠ Družstevná pri Hornáde pre Protidrogový fond,
25. - 27. 1. 2008 sa odborní zamestnanec zúčastnil výcviku Koeppenovej progresívnej relaxácie.

Február 2008
∑
∑
∑
∑
∑

∑
∑
∑
∑

odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
psychológovia sa zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka na 9 ZŠ,
6. 2. 2008 sa odborný zamestnanec zúčastnil na priamom vysielaní STV k prevencii šikanovania,
odborní zamestnanci sa zúčastnili besied so žiakmi a ich rodičmi podľa požiadaviek ZŠ a MŠ
nasledovne:
o 6. 2. 2008 ZŠ Chrastné v oblasti prevencie drogových závislostí,
o 29. 2. 2008 MŠ Sady nad Torysou - Byster na tému školskej pripravenosti a činnosti PPP,
o 6. 2. 2008 ZŠ Herľany, 7. 2. 2008 ZŠ Slanec, 12. 2. ZŠ Herľany, 19. 2. MŠ Obišovce na tému
školskej pripravenosti,
7. 2. 2008 sa vybraní odborní zamestnanci zúčastnili zasadnutí poradných zborov na ŠZŠ v Moldave
nad Bodvou a 13. 2. 2008 na ZŠ Budimír,
14. 2. 2008 sa naša zamestnankyňa zúčastnila zasadnutia výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti, na ktorom sa prejednávali kritériá k zápisu na Zoznam psychoterapeutov Slovenska,
možnosti teoretického vzdelávania a trojzmluvy s frekventantmi dlhodobých výcvikov,
k 15. 2. 2008 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
január,
publikovali sme článok v Učiteľských novinách: „Príprava koordinátorov prevencie“,
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∑
∑

29. 2. 2008 sa odborné zamestnankyne zúčastnili na odbornom seminári záujmového združenia žien
FENESTRA týkajúceho sa problematiky týrania a zneužívania žien a detí,
pripravili sme metodický list pre rodičov: „Čo robiť, aby sa naše deti vhodne správali?“

Marec 2008
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, prípadne vhodnosť výnimočného prijatia detí do škôl,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
4.3. 2008 sme realizovali cyklické vzdelávanie koordinátorov prevencie (presunuté z februára 2008),
pripravili sme metodický materiál „Nesústredené a nepokojné dieťa v škole“,
12. 3. 2008 sa odborný zamestnanec zúčastnil na metodickom združení v ZŠ Družstevná pri Hornáde,
k 15. 3. 2008 sociálne pracovníčky pripravili štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
február,
18. 3. 2008 sa na ZŠ S. Máraiho v Košiciach realizovala prednáška pre žiakov 5. ročníka o šikanovaní,
pre žiakov 6. ročníka prednáška na tému „Chcem zdravo žiť“, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka prednáška
o prevencii drogových závislostí,
19. 3. 2008 sme sa zúčastnili stretnutia odborných zamestnancov Košického kraja na PPP pre PZ a ZŠ
v Trebišove,

Apríl 2008
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, prípadne vhodnosť výnimočne prijať dieťa do školy,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
2. 4. 2008 sme zorganizovali pracovného stretnutia pri príležitosti 35. výročia založenia PPP,
3. 4. 2008 sa odborný zamestnanec zúčastnil na poradnom zbore v ZŠ Budimír,
4. 4. 2008 bol uverejnený príspevok v denníku Večer a 10. 4. 2008 v denníku Új Szó z príležitosti 35.
výročia založenia PPP,
9. 4. 2008 sme realizovali besedu s rodičmi žiakov ZŠ Seňa o školskej pripravenosti detí,
pripravili sme metodický materiál - pomôcku pre rodičov a deti „Vymaľuj si obrázok“,
k 15. 4. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
marec,
21. 4. 2008 v Zborníku z Kondášových dní bol uverejnený odborný článok: „Ako pomáhajú relaxácia
a rozprávky pri spracovaní úzkosti a strachu u detí?“,
30. 4. 2008 sme sa zúčastnili odborného seminára pre riaditeľov plnoorganizovaných
a neplnoorganizovaných ZŠ v územnej pôsobnosti Školského úradu v Moldave nad Bodvou o integrácii
a o práci s deťmi s ŠVPP.

Máj 2008
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, prípadne vhodnosť výnimočne prijať dieťa do školy,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

6. 5. 2008 sme na pôde PPP privítali odborníkov z Maďarskej republiky, ktorí pracujú na úseku
psychologického poradenstva a prijali pozvanie Košického osvetového strediska,
7. 5. 2008 sme mali v ZŠ Vtáčkovce besedu s rodičmi na tému školskej pripravenosti detí,
12. 5. 2008 prebiehalo cyklické vzdelávanie koordinátorov prevencie,
pripravili sme podklady k záverečným pohovorom koordinátorov prevencie pre MPC Prešov,
k 15. 5. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
apríl,
prispeli sme do časopisu Prevencia článkom: „Prieskum užívania návykových látok a postojov k ich
užívaniu v základných školách v okrese Košice – okolie“,
15. 5. 2008 sme usporiadali poradu výchovných poradcov,
16. 5. 2008 v rámci Európskeho dňa rodičov a detí na ZŠ V Ruskove zrealizovali prednášku pre žiakov
5.,6.,7.,8., a 9. ročníka o tolerancii a pre učiteľov o starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov,
19. a 20. 5. 2008 vybraní odborní zamestnanci sa v Pardubiciach zúčastnili Medzinárodnej konferencie
organizovanej Sdružením pro raní péči,
sumarizovali sme podklady k vyhodnoteniu programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“ za okres Košice –
okolie pre ÚIPŠ v Bratislave,
22. 5. 2008 sa na pedagogickej rade v ZŠ Seňa uskutočnila pre učiteľov prednáška „Ako pomáhať
agresívnym žiakom?“,
psychológovia spracovávali odporúčania pre ZŠ na asistentov učiteľa,
23. 5. a 30. 5. 2008 sme zúčastnila na metodickom združení v ZŠ Budimír.

Jún 2008
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, príp. vhodnosť výnimočne prijať dieťa do školy,
odborní zamestnanci riešili výchovné ťažkosti detí navštevujúcich MŠ a detí nezaradených do
predškolských zariadení,
3. 6. 2008 sme v MŠ v Milhosti realizovali prednášku pre rodičov: „Ako pripraviť dieťa na vstup do ZŠ“,
odborní zamestnanci riešili vzdelávacie a výchovné ťažkosti žiakov ZŠ,
11. 6. 2008 sme v spolupráci s odbornými garantmi projekt „Prvá voľba – úspešná kariéra“ zorganizovali
štvrťročné odborné stretnutie k analýze výsledkov projektu,
12. 6. 2008 sme na ZŠ v Seni, 18. 6. 2008 v Turni nad Bodvou a 10. 6. 2008 v Moldave nad Bodvou
uskutočnili besedy s rodičmi detí nastupujúcich do ZŠ o školskej pripravenosti,
13. 6. 2008 sme v rámci priebežného vzdelávania koordinátorov prevencie uskutočnili záverečné
pohovory pod gesciou MPC Prešov,
k 15. 6. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac
máj,
5. 6. 2008 sa na ZŠ Bohdanovce uskutočnili aktivity v rámci prevencie šikanovania, formovania vzťahov
medzi spolužiakmi,
5. 6. 2008 na ZŠ v Bohdanovciach realizovali aktivity v rámci prevencie sexuálneho obťažovania,
17. 6. 2008 na ZŠ Čečejovce aktivity v rámci prevencie obchodovania s ľuďmi,
3. 6. 2008 na ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou sa uskutočnili besedy so žiakmi 5. ročníka
o šikanovaní, so žiakmi 6. ročníka o sexuálnej výchove, so žiakmi 8. ročníka o výchove k manželstvu
a rodičovstvu,
18. 6. 2008 na ZŠ Bohdanovce sa realizovali aktivity v rámci prevencie sexuálneho obťažovania, 18. 6.
2008 aktivity ku pozitívnemu prijatiu vlastného tela, a ku prevencii anorexie.

Júl 2008
∑

psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, príp. vhodnosť výnimočne prijať dieťa do školy,
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∑
∑
∑

psychológovia poskytovali odbornú starostlivosť deťom zaradeným do dlhodobej starostlivosti,
pripravovali sme pracovné listy a metodické materiály pre sociálno-psychologické výcviky učiteľov 1.
stupňa a koordinátorov prevencie,
k 15. 7. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac jún.

August 2008
1. psychológovia posudzovali školskú pripravenosť detí, vhodnosť odloženia začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, príp. vhodnosť výnimočne prijať dieťa do školy,
2. psychológovia poskytovali odbornú starostlivosť deťom zaradeným do dlhodobej starostlivosti,
3. k 15. 8. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za mesiac júl,
4. k 31. 8. 2008 sociálna pracovníčka pripravila štatistické výkazy o klientoch a činnosti PPP za školský rok
2007/2008,
5. pripravovali sme pracovné listy a metodické materiály pre sociálno-psychologické výcviky učiteľov 1.
stupňa a koordinátorov prevencie,
6. zrealizovali sme monitoring detí s poruchami správania a učenia,
7. vypracoval sa metodický list k problematike techniky čítania u najmladšej genenrácii.

2. Psychologická činnosť - diagnostická, poradenská, terapeutická
Odborné činnosti vykonávali zamestnanci priebežne počas celého roka na základe
požiadaviek
materských a základných škôl, zdravotníckych zariadení a zákonných zástupcov detí, alebo podľa
tematického plánu činnosti. Jednotliví psychológovia poskytovali požadované služby na školách v rámci
svojho obvodu, v prípade väčšieho počtu žiadostí si vzájomne vypomáhali, aby boli požiadavky škôl
vybavené v lehote 30 dní..
Deťom s výchovnými a vývinovými problémami (oneskorený psychomotorický vývin, oneskorený vývin reči,
ADHD, psychosomatické ťažkosti) bola poskytnutá psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť.
Pri zápise detí do MŠ a ZŠ a pri posudzovaní úrovne školskej pripravenosti sme informovali rodičov
o spektre našich služieb.
Realizovali sme psychologické vyšetrenia školskej pripravenosti, sústredili sme sa na skupiny detí
vyžadujúce odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Individuálne sme ich sledovali, umožnili
sme im cieľavedomú prípravu a rozvoj zaostávajúcich, resp. málo rozvinutých rozumových a parciálnych
schopností, pred ich zaškolením sme vykonali kontrolné psychologické vyšetrenie.
U detí predškolského veku sme posudzovali možnosti výnimočného prijatia do školy (predčasného
zaškolenia).
Participovali sme pri riešení výchovných ťažkostí detí navštevujúcich MŠ a nezaradených do MŠ.
Posudzovali sme vhodnosť zaškoľovania detí v nultom ročníku.
V súvislosti so psychologickou starostlivosťou o deti zo znevýhodneného sociokultúrneho prostredia sme
školám vypracovávali odporúčania na asistentov učiteľa.
Na požiadanie škôl alebo rodičov sme uskutočňovali diagnostickú, poradenskú, reedukačnú,
psychoterapeutickú, metodickú a konzultačnú činnosť u detí s adaptačnými problémami v 1. - 5. ročníku ZŠ.
Významnou súčasťou našej práce bola psychologická starostlivosť o deti, ktoré vykazovali slabé učebné
výsledky, o deti zlyhávajúce a zaostávajúce v učení, o žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.
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Zvýšenú pozornosť sme venovali deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ako aj deťom učiacim
sa pod svoje možnosti, s nízkou motivačnou a ašpiračnou úrovňou.
Učiteľom sme poskytovali konzultácie pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích plánov pre integrovaných
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytovali sme psychologickú pomoc deťom s ťažkosťami v osobnostnom vývine a pri riešení
psychosomatických ťažkostí.
Terapeuticky a poradensky sme viedli žiakov s predelikventným správaním. Preventívnym pôsobením sme
prispievali k znižovaniu záškoláctva, šikanovania, agresívneho správania a iných sociálno-patologických
javov v školách.
Zvýšenú pozornosť sme venovali systematickému formovaniu a ovplyvňovaniu zdravého psychického
vývinu, ako aj sekundárnej prevencii prostredníctvom individuálnej i skupinovej práce so žiakmi s poruchami
správania.
V súlade so zásadami sekundárnej prevencie drogových závislostí sme poskytovali psychoterapeutické
vedenie, psychologické poradenstvo a podporu žiakom s rizikovým drogovým správaním a ich rodine.
Realizovali sme psychologické vyšetrenia a poskytli sme profesijné poradenstvo žiakom so
postihnutím.

zdravotným

Poskytovali sme poradenstvo žiakom končiacim deviaty ročník ZŠ, nerozhodnutým žiakom z hľadiska voľby
povolania a žiakom s neadekvátnou voľbou ďalšieho štúdia.
Na požiadanie sme uskutočňovali psychologické vyšetrenie žiakov špeciálnej základnej školy a špeciálnych
tried končiacich povinnú školskú dochádzku.
Pre nadaných žiakov, ich rodičov a učiteľov sme realizovali diagnosticko-poradenskú činnosť.
Uskutočňovali sme metodicko-inštruktážne návštevy v ZŠ a MŠ. S vedením školy a ostatnými
pedagogickými zamestnancami a asistentmi učiteľa sme riešili aktuálne problémy pri výchove a vzdelávaní
detí.
Skupinové poradenstvo bolo realizované aj prostredníctvom vystúpení na metodických združeniach,
poradných zboroch a zasadnutiach výchovných komisií v ZŠ.
V akútnych prípadoch sme realizovali telefonické intervencie s rodičmi klientov, školami, zdravotníckymi
zariadeniami.
Psychoterapeutickú pomoc zabezpečovali:
a) relaxačnú psychoterapiu:
Mgr. Eva Fazekasová
PhDr. Katarína Hadasová
b) rodinnú terapiu:
Mgr. Eva Fazekasová
PhDr. Katarína Hadasová
Mgr. Gabriela Huszághová
c) systemickú terapiu:
Mgr. Gabriela Huszághová
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d) meditačno- symbolickú psychoterapiu:
Mgr. Eva Fazekasová
PhDr. Katarína Hadasová
Činnosti na tomto úseku :
Diagnostická činnosť: 4487
Z toho psychologická: 2787
Poradenstvo:
1185
Z toho psychologické: 1119
Psychoterapia:
Rehabilitácia:

48
58

3. Špeciálno-pedagogická činnosť
Participovali sme na výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Počnúc diagnostikovaním, identifikáciou problému, konzultáciami s triednymi učiteľmi a výchovnými
poradcami škôl a zákonnými zástupcami klientov, reedukáciou a poradenstvom a následnými kontrolami až
po možné opätovné včlenenie sa klienta do bežnej populácie.
Podľa požiadaviek rodičov, škôl a školských zariadení sme sa podieľali na reedukácii hlavne porúch čítania,
písania a počítania.
Realizovali sme špeciálno-pedagogickú diferenciálnu diagnostiku, poskytovali sme starostlivosť deťom
s ťažkosťami v učení zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
Posudzovali sme možnosti vzdelávania žiakov zlyhávajúcich v špeciálnych triedach.
Poskytovali sme poradenskú činnosť a konzultácie učiteľom pri individuálnej integrácii.
Uskutočňovali sme metodicko-inštruktážne návštevy v školách, konzultácie s výchovnými poradcami
a riaditeľmi škôl.
Podieľali sme sa na odbornej príprave výchovných poradcov škôl na úseku integrácie a špeciálnopedagogického poradenstva na pracovných poradách výchovných poradcov, seminároch pre učiteľov
a riaditeľov škôl organizovaných PPP, alebo inými inštitúciami.
Osobným kontaktom a špeciálnymi aktivitami a prezentáciami práce špeciálneho pedagóga sme rozvíjali
zručnosti pedagogických zamestnancov pri ich konkrétnej práci s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Spolupracovali sme so špeciálno-pedagogickými poradňami a ich odbornými zamestnancami Košického
kraja.
Pri maximálnom úsilí a aktivitách sa nám podarilo získať si do špeciálno-pedagogickej starostlivosti školy
a školské zariadenia, ktoré v minulosti využívali služby iných poradenských zariadení.
Podarilo sa nám vybaviť PPP špeciálno-pedagogickými diagnostickými testami reedukačnými pomôckami.
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Činnosti na tomto úseku :
Diagnostika : pedagogická :
369
Poradenstvo : pedagogické : 66
Reedukácia a psychagogika : 53

4. Prevencia - ciele, aktivity, formy práce
Ciele:
Aktivity zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu nežiaducich spoločenských javov smerom
k učiteľom, žiakom, rodičom a širšej verejnosti s cieľom zvyšovať ochranné faktory a eliminovať rizikové
faktory.
Zvyšovať kvalitu života detí, pôsobiť na zlepšovanie psychosociálnej klímy v školách, zvyšovanie
informovanosti detí a dospelých v oblasti nežiaducich spoločenských javov.
Pôsobiť
na
zvyšovanie
odbornej kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, na osvojenie, rozšírenie
a prehĺbenie odborných vedomostí a zručností pre preventívnu prácu v školskom prostredí pri riešení
problémov žiakov v súvislosti s ich experimentovaním, užívaním až nadužívaním návykových látok, pri
riešení agresívneho správania a šikanovania žiakov v školách.
Pri realizovaní preventívnych aktivít dlhodobo vychádzame z oficiálnych programov odporúčaných MŠ SR –
Školy podporujúce zdravie, Škola bez alkoholu, tabaku a iných drog, Kým nie je príliš neskoro, Cesta
k emocionálnej zrelosti, Ako poznám sám seba.
Aktivity:
Preventívne aktivity zabezpečovali jednotliví odborní zamestnanci na školách vo svojom obvode.
Zamestnanci oddelenia CVPP mali pod odbornou gesciou aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ koordinátorov prevencie a výchovných poradcov.
Boli realizované 4 jednodňové semináre koordinátorov prevencie zamerané na zvyšovanie ich odbornej
kompetencie pod odbornou gesciou Metodicko-pedagogického centra Prešov (12. 9. 2007, 4. 3. 2008, 12.
5. 2008, 13. 6. 2008).
Organizovali sme a odborne viedli sociálno-psychologický výcvik výchovných poradcov v termíne
3.-5.10.2007 a sociálno-psychologický výcvik koordinátorov prevencie v termíne 14.-16.11.2007 v Učebnovýcvikovom zariadení TU Košice – Herľany. Výcviky boli financované z prostriedkov Protidrogového fondu
na základe schváleného projektu „Cyklické vzdelávanie koordinátorov prevencie a výchovných poradcov na
ZŠ v okrese Košice - okolie“ v oblasti prevencie sociálno-patologických javov“. Na uvedený projekt PPP
získala finančné prostriedky vo výške 102.100,- Sk.
Zabezpečovali sme skupinovú prácu so žiakmi na požiadanie ZŠ na témy:
∑ prevencia obchodovania s ľuďmi,
∑ prevencia šikanovania a agresívneho správania,
∑ formovanie vzťahov medzi spolužiakmi,
∑ psychické aspekty dospievania
∑ prevencia závislostí,
∑ prevencia sexuálneho obťažovania,
∑ pozitívne prijatie vlastného tela, prevencia anorexie.
Organizovali sme a odborne viedli seminár k programu Cesta k emocionálnej zrelosti pre koordinátorov
prevencie ZŠ Košice - okolie.
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Dve zamestnankyne pracovali v expertnej skupine pri MŠ SR k projektu „Prevencia a eliminácia šikanovania
v školách“.
Pripravili sme odborné metodické materiály z oblasti prevencie nežiaducich spoločenských javov:
∑ MM o šikanovaní pre potreby výchovných poradcov, účastníkov sociálno-psychologického výcviku,
∑ MM o šikanovaní pre potreby koordinátorov prevencie, účastníkov sociálno-psychologického výcviku,
∑ Triedna charta proti šikanovaniu,
∑ Nesústredené a nepokojné dieťa v škole.
V rámci publikačnej činnosti sme vypracovali:
∑ príspevok na webovú stránku k prevencii šikanovania Príprava pedagogických zamestnancov v oblasti
prevencie a riešenia šikanovania a iných foriem násilného správania medzi deťmi v ZŠ Košice - okolie,
∑ článok do Učiteľských novín k prevencii šikanovania „Prevencia dáva nádej“.
∑ článok do časopisu Prevencia Prieskum užívania návykových látok a postojov k ich užívaniu
v základných školách v okrese Košice – okolie.
Prezentovali sme sa na verejnosti prostredníctvom vystúpenia v médiách:
∑ STV k prevencii šikanovania, prezentácia celonárodného projektu,
∑ Slovenský rozhlas, beseda k prevencii sociálno-patologických javov, záškoláctva.
Na pracovných poradách výchovných poradcov odzneli prednášky na tému:
∑ prevencia šikanovania a agresívneho správania,
∑ činnosť oddelenia CVPP a možnosti spolupráce PPP so ZŠ v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
nežiaducich spoločenských javov.
Na metodických radách, poradných zboroch, výchovných komisiách sme sa podieľali na riešení aktuálnych
výchovných ťažkostí žiakov, učiteľom sme poskytovali nové informácie z problematiky primárnej
a sekundárnej prevencie nežiaducich spoločenských javov.
Spracovali sme Analýzu prieskumu fajčenia, užívania alkoholu a konzumovania iných drog na základných
školách Košice – okolie (žiaci, učitelia, rodičia), ktorá bola publikovaná v informačnom bulletine Prevencia.
Vypracovali sme projekt pre Protidrogový fond „Špecializované vzdelávanie koordinátorov prevencie
a učiteľov ZŠ v okrese Košice – okolie v oblasti primárnej prevencie nežiaducich spoločenských javov.
Projekt bol schválený, PPP získala dotáciu 96.760,- Sk.
Vypracovali sme projekt „Prevencia agresívneho správania a šikanovania v ZŠ II.“ pre Metodickopedagogické centrum v Prešove. Na základe tohto projektu prebiehalo celoročne priebežné vzdelávanie
koordinátorov, ktorí prejavili o túto formu zvyšovania odbornej kompetencie v oblasti prevencie záujem.
Pripravili sme podklady k monitoringu detí ZŠ Košice – okolie s poruchami správania a učenia.
Formy a metódy skupinovej práce s deťmi a učiteľmi:
Pri skupinovej práci s deťmi a učiteľmi sme okrem kognitívnych procesov využívali interaktívne a aktivizujúce
formy, ktoré sú zárukou vyššej efektivity osvojenia a upevnenia poznatkov, vedomostí a zručností, ako sú
diskusia v skupine, spätná väzba, demonštrácie, hranie rolí, dramatizácia, reflexia a iné.
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Činnosti na tomto úseku:
Diagnostika:

110

Z toho psychologická:
pedagogická:

98
12

Poradenstvo:
Z toho : psychologické:
pedagogické:

62
2

Psychoterapia:
Reedukácia a psychagogika:

3
2

5. Výchovné poradenstvo
Koordinovali sme pôsobenie triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri výchove k voľbe povolania,
skvalitňovali sme poznávanie a formovanie profesionálneho vývinu žiakov a postojov rodičov.
Poskytovali a vypracovávali sme metodicko-informačné materiály pre výchovných poradcov a učiteľov ZŠ.
Uplatňovali sme skupinové a individuálne formy poradenskej práce pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Rozširovali sme využitie informačného systému o študijných a učebných odboroch SŠ pre potreby ZŠ.
Využívali sme program PHARE – „Cesta k povolaniu a Sprievodca svetom povolaní“.
Systematicky sme pracovali s výchovnými poradcami a priebežne sme ich vzdelávali v spolupráci s MPC
Prešov..
Spracovali sme analytické prehľady z prieskumnej činnosti pre potreby PPP, škôl, ŠVS a iné profesijné
inštitúcie.
V rámci metodického vedenia výchovných poradcov ZŠ sa uskutočnili pracovné porady VP v nasledujúcich
termínoch :
27.09.2007,
22.11.2007,
06.12.2007,
13.12.2007,
17.01.2008,
15.05.2008.
Trojdňový sociálno-psychologický výcvik výchovných poradcov v oblasti prevencie agresívneho správania
a šikanovania žiakov v ZŠ.

6. Činnosti, v ktorých poradenské zariadenie dosahuje dobré výsledky
Veľmi širokú škálu odborného servisu vykazujeme v oblasti psychoterapie a prevencie. Darí sa nám
implementovať do praxe rodinnú psychoterapiu, relaxačno-imaginatívnu psychoterapiu. Dvaja odborní
zamestnanci CVPP spolupracujú s MŠ SR ako členovia odborného tímu pre prevenciu a elimináciu
šikanovania v školách.
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Tradične dobre sa nám darí promptne uspokojovať požiadavky škôl a školských zariadení ako aj zákonných
zástupcov. Lehoty vybavenosti požiadaviek neprekračujú 30 dní od doručenia požiadavky.
Darí sa nám aj v ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov. Okrem individuálneho rozširovania
vzdelanostnej úrovne sa pravidelne každý pondelok stretávame na interných seminároch. Rozoberajú sa
aktuálne odborné témy a v rámci Bálintovských skupín sa konzultujú problematické, či výnimočné prípady
klientely. Pravidelne štvrťročne organizujem odborné stretnutia zamestnancov PPP a odborníkov z iných
rezortov ku aktuálnym odborným a legislatívnym témam.
Podarilo sa nám napriek zmenám v personálnom obsadení PPP udržať špeciálneho pedagóga, sme
schopní aj na úseku špeciálno-pedagogického poradenstva uspokojiť požiadavky klientov. Tento druh služby
obzvlášť oceňujú školy a školské zariadenia pre pružnosť a dostupnosť služby v spomínaných lehotách.
Dlhodobo sme úspešní pri vypracovávaní projektov pre Protidrogový fond. V októbri a novembri 2007 vďaka
schválenému projektu a získaniu dotácie vo výške 102.100,- Sk PPP zorganizovala dva trojdňové sociálnopsychologické výcviky adresované koordinátorom prevencie a výchovným poradcom a zakúpila dva
notebooky, spotrebný a kancelársky materiál. Vypracovaný projekt na rok 2008 bol opäť schválený na
ďalšiu preventívnu činnosť PPP získala finančné prostriedky vo výške 96. 760,- Sk.
Úspešne sme ukončili prácu na projekte „Prvá voľba - úspešná kariéra“, ktorý bol financovaný z prostriedkov
ESF.
Svoju prácu dlhodobo prezentujeme v médiách a prostredníctvom metodických listov a materiálov
informujeme školy a školské zariadenia o moderných vedeckých poznatkov hlavne v oblastiach, ktoré sú pre
ich pedagogickú činnosť obzvlášť dôležité.
Zúčastňujeme sa metodických združení, rád a rodičovských združení škôl a školských zariadení.
Poskytujeme odborný servis počas zápisov do prvých ročníkov a psychologickú starostlivosť pri zavádzaní
funkcie asistentov učiteľov.
Vyvíjame aktivity aj na podujatiach organizovaných inými inštitúciami a organizujeme besedy, semináre
a prednášky na odborné témy podľa požiadaviek škôl a školských zariadení.

7. Činnosti, v ktorých sú nedostatky, resp. rezervy
Od 31. 12. 2006 nám absentuje metodik pre profesijné poradenstvo. Pre nedostatok finančných prostriedkov
sa nám doteraz uvoľnenú tabuľku nedarilo obsadiť na 0,50% úväzok. Od 1. 9. 2008 sme však dokázali
vyriešiť aj tento problém.
Jeho činnosť sme boli nútení rozdeliť do pracovných náplní sociálnej pracovníčky a riaditeľky PPP.
Oblasť skupinovej práce s klientmi sa mierne zlepšila. Pracovníci oddelenia CVPP prostredníctvom
koordinátorov prevencie, výchovných poradcov i pri individuálnych rozhovoroch s riadiacimi zamestnancami
ZŠ ponúkajú svoje služby v oblasti práce so žiakmi so sklonmi k rizikovému správaniu - školy o túto
skupinovú formu pomoci neprejavujú výraznejší záujem.
Práca s rovesníckymi skupinami sa tu vykonávala v miernom rozsahu a sprostredkovane cez koordinátorov
prevencie.
V ďalšom období chceme dobudovať pracovisko o hudobné pomôcky, aby sme mohli rozbehnúť skupinovú
prácu na úseku muzikoterapie a relaxácie hlavne pre deti žiakov 1. stupňa. Chceme rozbehnúť
psychoterapeutickú starostlivosť o deti a žiakov s poruchami koncentrácie pozornosti, s ADHD,
logopedickými, adaptačnými a psychosomatickými problémami.
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III. časť
Ďalšie informácie o činnosti poradne
1. Údaje o aktivitách a prezentácii poradne na verejnosti
a) Podujatia organizované poradňou
Trojdňový sociálno-psychologický výcvik výchovných poradcov v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v
Herľanoch v oblasti prevencie agresívneho správania a šikanovania žiakov v ZŠ.
Trojdňový sociálno-psychologický výcvik koordinátorov prevencie v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice
v Herľanoch v oblasti prevencie agresívneho správania a šikanovania žiakov v ZŠ.
Jednodňové semináre koordinátorov prevencie k tematike prevencie agresívneho správania a šikanovania
žiakov v ZŠ, skupinovej práci so žiakmi, seminár Cesta k emocionálnej zrelosti v priestoroch PPP
a Krajského osvetového strediska v termínoch 12. 9. 2007, 4. 3. 2008, 12. 5. 2008, 13. 6. 2008.
Štvrťročné pracovné stretnutia:
∑ 18. 12. 2007 sa konalo stretnutie odborných zamestnancov PPP Michalovce, Trebišov a Košice - okolie,
∑ 11. 6. 2008 stretnutie bolo zamerané na prezentáciu projektu: „Prvá voľba – úspešná kariéra“.
Pracovné porady výchovných poradcov sa konali v týchto termínoch:
∑ 27. 9. 2007
∑ 22. 11. 2007
∑ 6. 12. 2007
∑ 13. 12. 2007
∑ 17. 1. 2008
∑ 15. 5. 2008
Oslavy zorganizované z príležitosti 35. výročia založenia PPP 2. 4. 2008.
b) Účasť zamestnancov na podujatiach
Zamestnanci sa zúčastňovali pracovných porád výchovných poradcov a štvrťročných stretnutí na vybrané
témy.
Mgr. Tatiana Bányaiová a Mgr. Lýdia Begerová sa zúčastnili na pracovnej porade členov expertnej skupiny
na prevenciu a elimináciu agresívneho správania a šikanovania organizovanej MŠ SR.
Monika Barboričová stretnutí priebežného vzdelávania koordinátorov prevencie a vzdelávania v IKT.
Mgr. E. Fazekasováj na pracovných poradách riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a pracovných poradách riaditeľov PPP pre PZ a ZŠ zvolávané MŠ SR
a školeniach BOZP a PO, ako aj podujatí v rámci spolupráce s inými inštitúciami. Zúčastnila sa výcvikovovzdelávacieho školenia „Cesta pozitívnej zmeny problémového jedinca“. Vzdelávania v IKT a kurzu:
„Muzikoterapia okolo nás“.
Mgr. Terézia Gurbaľová kurzu prvej pomoci, ktorý organizoval Slovenský červený kríž a
Zúčastnila sa výcvikovo-vzdelávacieho školenia „Cesta pozitívnej zmeny problémového jedinca“.
PhDr. Katarína Hadasová sa zúčastnila podujatí konaných v rámci výcviku v Kopeppenovej progresívnej
relaxácii, na podujatiach dlhodobého vzdelávania v integratívnej supervízii a na stretnutiach peer skupín.
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Zúčastnila zasadnutia výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, na ktorom sa prejednávali kritériá
k zápisu na Zoznam psychoterapeutov Slovenska, možnosti teoretického vzdelávania a trojzmluvy
s frekventantmi dlhodobých výcvikov. Ďalej sa aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie Kondášove dni
v Trnave ako aj medzinárodnej konferencie o ranej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti v Pardubiciach.
Stretnutia odborných zamestnancov Košického kraja na PPP pre PZ a ZŠ v Trebišove a kurzu:
„Muzikoterapia okolo nás“.
Mgr. G. Huszághová sa zúčastnili výcvikovo-vzdelávacieho školenia „Cesta pozitívnej zmeny problémového
jedinca“, na vzdelávaní v IKT a stretnutia odborných zamestnancov Košického kraja na PPP pre PZ a ZŠ
v Trebišove.
Zuzana Macková absolvovala vzdelávanie v IKT a stretnutia odborných zamestnancov Košického kraja na
PPP pre PZ a ZŠ v Trebišove.
Kristína Matláková sa zúčastnila podujatí v rámci svojho ďalšieho vzdelávania hlavne v oblasti legislatívy.
Mgr. Alena Vangorová na výcviku „Regionálna metodická príprava okresných koordinátorov rovesníckych
programov v SR“ a na medzinárodnej konferencie o ranej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti
v Pardubiciach.
Všetci zamestnanci sa zúčastnili školenia BOZP, PO a CO ako aj pracovných porád.
c) Spolupráca s inštitúciami
Spolupracovali sme:
∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

so ZŠ a MŠ Košice - okolie pri riešení výchovných a vzdelávacích ťažkostí detí, pri ťažkostiach v ich
osobnostnom vývine, pri výbere strednej školy, pri preventívnych a iných aktivitách. Na požiadanie
vedenia ZŠ Galaktická a S. Máraiho v Košiciach sme poskytovali odborný servis pre ich žiakov,
pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov,
s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore pri organizovaní seminára
koordinátorov prevencie,
s VÚDPaP pri riešení odborných a metodických otázok,
s Krízovým centrom pre starostlivosť o rodinu a dieťa,
s KŠÚ,
s PPP pre PZ a ZŠ v Košickom kraji pri výmene odborných skúseností,
so špeciálno-pedagogickými poradňami v Košiciach a Ždani pri starostlivosti o deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
s odborníkmi v oblasti zdravotníctva (psychiater, neurológ, klinický psychológ, pediater, a inými),
s Ministerstvom školstva pri realizovaní projektu Prevencia a eliminácia šikanovania v školách,
s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove pri projektovaní a odbornom vzdelávaní koordinátorov
prevencie,
so Školským výpočtovým strediskom v Michalovciach pri zbere záujmov a spracovávaní výsledkov
prijímacieho konania,
so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou pri našej osvetovej činnosti,
s tlačovými médiami - Učiteľské noviny, Prevencia, Košický večer, Korzár a Új Szó,
s Učebno-výcvikovým zariadením v Herľanoch pri organizovaní školení pre pedagogických
zamestnancov ZŠ,
s Krajským osvetovým strediskom Košice pri koordinovaní preventívnych aktivít v okrese,
s ÚIPŠ pri spracovávaní štatistických ukazovateľov činnosti PPP a podkladov o realizovaní programu
Cesta k emocionálnej zrelosti v našom okrese,
s Diagnostickým centrom a Detským integračným centrom pri riešení problémov v učení a správaní detí,
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∑
∑

s OZ Centra ochrany detí pri realizovaní národného projektu Prevencia a eliminácia agresívneho
správania a šikanovania v školách,
so Školským úradom v Moldave nad Bodvou

2. Práca na projektoch
Vypracovanie projektu „Špecializované vzdelávanie koordinátorov prevencie a učiteľov ZŠ v okrese Košice okolie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov“ pre Protidrogový fond. Projekt bol radou PF
schválený, PPP získala finančné prostriedky vo výške 96.760,- Sk.
Odborná garancia a participácia na vypracovaní a vyhodnotení projektov na Protidrogový fond.
Predkladatelia: Košické osvetové stredisko
ŠZŠ Vtáčkovce
ZŠ Družstevná pri Hornáde
ZŠ Budimír
PPP Košice, Zuzkin park
Participovanie na druhej etape projektu Prevencia a eliminácia šikanovania na školách na Slovensku pod
záštitou MŠ SR a OZ Centrum ochrany detí.
Vypracovanie projekt priebežného vzdelávania koordinátorov prevencie na MPC Prešov „Prevencia
agresívneho správania a šikanovania v základných školách II.“ na školský rok 2007/08.
Mgr. Eva Fazekasová, koordinátorka projektu, PhDr. Katarína Hadasová a Zuzana Macková sa
spolupodieľali na realizácii projektu Krajského školského úradu v Košiciach „ Prvá voľba - úspešná kariéra“.
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ESF na tento projekt bol 2 197 560, - Sk.
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IV. časť
Ďalšie aktivity riaditeľky
Podľa plánu práce vypracovala metodický list Súčasné problémy techniky čítania najmladšej generácie.
Spolupodieľala sa realizácii projektu KŠÚ v Košiciach „Prvá voľba - úspešná kariéra“ ako koordinátorka.
Spolupracovala so Slovenským rozhlasom rádiom Regina a denníkom Korzár. Aktívne sa podieľala na
spolupráci s inými inštitúciami hlavne pri organizovaní odborných podujatí a odborne zastrešovala ich
obsahovú náplň.
Organizačne a odborne zastrešila personálne zmeny na pracovisku s cieľom zefektívnenia odborných
činností PPP.
Pre absenciu metodika profesijného poradenstva odborne i organizačne zabezpečovala činnosti na úseku
kariérneho poradenstva a metodického vedenia výchovných poradcov okresu.
Obsahovo i formálne zabezpečovala štvrťročné odborné stretnutia zamestnancov PPP s odborníkmi iných
inštitúcií.
Zásadnou mierou sa podieľala na zavedení pravidelných interných seminárov, ktorých cieľom bolo
prehlbovanie odborných vedomostí zamestnancov a ďalších interných seminárov pre pedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení okresu.
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ZÁVER
Pedagogicko-psychologickej poradni pre predškolské zariadenia a základné školy sa školskom roku
2007/2008 podarilo plniť úlohy a vykonávať svoju činnosti v zmysle svojej zriaďovacej listiny, platnej
legislatívy, plánu práce, POP MŠ SR a POP Krajského školského úradu v Košiciach, ako aj v súlade so
svojimi internými predpismi a normami. Celkovo môžeme povedať, že svoje rámcové i mesačné úlohy si
zamestnanci poradne plnili príkladne.
Po uplynutí školského roka konštatujeme, že záujem o naše služby zo strany škôl a školských zariadení je
vysoký, ale napriek tomu sa nám darí vybavovať žiadosti o psychologické a špeciálno-pedagogické
vyšetrenia, či iný druh služieb k vzájomnej spokojnosti a v 30-dňovej lehote. Personálne problémy
s obsadením postu metodika profesijného poradenstva sa nám ku koncu školského roka podarilo vyriešiť
a nový školský rok 2008/2009 začneme s kvalifikovaným zastúpením profesijného poradenstva i špeciálnej
pedagogiky.
Tým, že sme zintenzívnili služobné cesty na školy a školské zariadenia sa nám darí udržiavať si klientelu
na rovnakej úrovni ako predchádzajúce roky.
Postoje k našim službám vyjadrujú riaditelia škôl a školských zariadení nielen pri metodických návštevách
našich zamestnancov, ale aj listami, v ktorých vyjadrujú svoju spokojnosť s výkonom jednotlivých odborných
zamestnancov.
Aj tohto školského roka sa potvrdila tendencia k rozmanitosti požiadaviek hlavne voči netradičnejším formám
poskytovanej starostlivosti. Rastie záujem o starostlivosť nielen voči jedincovi, ale aj voči celým žiackym
a učiteľským kolektívom.
Prehodnotením odbornej činnosti sme dospeli k názoru, že máme ešte rezervy vo využívaní ľudského
potenciálu a v oblasti racionalizácie práce. Po ukončení pracovného pomeru sociálnej pracovníčky sme sa
rozhodli zatiaľ toto pracovné miesto neobsadzovať a to nielen z finančných dôvodov, ale aj z dôvodu zistenia
vyťaženosti sociálnej pracovníčky a možnosti personálne do budúcnosti riešiť odborné činnosti
vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi.,
Budeme sa snažiť vychádzať našim klientom v ústrety kvalitou odborného servisu, vylepšovaním materiálnotechnických podmienok našej práce a poskytovaním širokého a kvalitného spektra odborných služieb.
V prvom rade bude nevyhnutné promptné a kvalifikované premietnutie legislatívnych zmien nielen do
pracovných náplní jednotlivých zamestnancov, ale hlavne vykonanie organizačných zmien v zmysle
implementácie koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému do našej každodennej
práce.
V tomto úsilí však budeme potrebovať predovšetkým pomoc a metodické usmernenie zriaďovateľa.
Za úspešné zvládnutie našej činnosti sa chceme poďakovať prednostovi KŠÚ doc. PaedDr. Jozefovi
Vookovi, CSc., ale aj všetkým zamestnancovi KŠÚ, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na vytvorení
kvalitných podmienkach pre našu prácu. Poďakovanie patrí predovšetkým tým, ktorí boli s nami v najužšom
kontakte, PhDr. Anne Rackovej, vedúcej OOMČ a PaedDr. Marte Sekelovej.
Sme presvedčení, že tak, ako to bolo aj doteraz, aj v novom školskom roku 2008/2009 bude naša
spolupráca vysoko profesionálna.

V Košiciach, 28. 8. 2008

Mgr. Eva Fazekasová
riaditeľka CPPPaP
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