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V modernom školskom systéme majú Centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

(ďalej CPPPaP) svoje dôležité postavenie. Počas svojej 

existencie významne vstúpili do povedomia škôl 

a verejnosti. Záujem o služby CPPPaP z roka na rok stúpa 

a to v dôsledku narastajúcich problémov v spoločnosti. 

 Práve v tomto roku si pripomíname 35. výročie založenia CPPPaP, 

ktoré vzniklo 2.8.1976 ako Okresná psychologická výchovná poradňa 

a poradňa pre  voľbu povolania vo Svidníku. Potreba otvorenia takejto 

inštitúcie vychádzala z predpokladu riešiť problémy na školách s ktorými sa 

pri výchove a vzdelávaní žiakov učitelia stretávajú a zároveň v súlade so 

smernicou MŠK č.1868/62/I/2 rozvíjať sústavu výchovného poradenstva. 

Aj napriek tomu, že  z demografického vývoja vyplýva úbytok 

populácie, záujem rodičov ako aj pedagógov narastá. V súčasnosti dochádza 

k zvyšovaniu počtu klientov s osobnostnými a emocionálnymi problémami, 

prejavujúcimi sa rôznymi psychosomatickými chorobami, neurózami, atď. 

Učitelia v školách zaznamenávajú nárast problémov vo vzájomnej 

komunikácii medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, žiakmi 

a rodičmi. Uvedené problémy vyplývajú zo životných podmienok rodín, 

nedostatočnej alebo nevhodnej výchovy. Rastie počet detí so zmyslovým, 

intelektovým, telesným, rečovým postihnutím, ako aj detí s ľahšími 

poruchami správania a vývinovými poruchami učenia. S takýmito 

ťažkosťami a problémami sa stretávajú naši zamestnanci CPPPaP. Ich úlohou 

je poskytnúť pomoc nielen samotnému jedincovi, ale aj jeho zákonnému 

zástupcovi a učiteľovi. Ťažiskom našich služieb je okrem odbornej 

pedagogicko-psychologickej starostlivosti aj poradenstvo zákonným 

zástupcom v otázkach osobnostného, vzdelávacieho, sociálneho 

a profesijného vývinu detí a mládeže. Zároveň pomáhame rodičom a školám 

pri monitorovaní a diagnostikovaní nadaných detí, zisťujeme do akej miery 

má ich ratolesť vlohy na cudzie jazyky, ako aj celkovú pripravenosť detí na 

vstup do školy. CPPPaP zabezpečuje starostlivosť žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a spolupracuje so zariadeniami špeciálno-

pedagogického poradenstva. Poskytuje metodickú pomoc výchovným 

poradcom na všetkých typoch a stupňoch škôl. Poslaním poradenského 

zariadenia je zabezpečiť komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, 

diagnostickú, výchovno-poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom 

a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Svidník. Dôležitou súčasťou práce 

odborných zamestnancov je aj primárna prevencia drogových závislostí 

a ostatných sociálno-patologických javov. Ako jediná poradňa v kraji máme 

zriadenú aj logopedickú poradňu. 

Za 35 rokov pôsobenia nášho CPPPaP pracovalo a stále pracuje 

mnoho kvalitných odborníkov, ktorí prispeli k vysokému kreditu 



 

poradenských služieb, o čom svedčí aj časté vyhľadávanie našich služieb 

klientmi z iných okresov. Za to všetkým Vám patrí úprimné poďakovanie. 

S úctou ďakujem predovšetkým bývalým a súčasným zamestnancom, 

vedeniu KŠÚ Prešov, učiteľom a vedeniu MŠ, ZŠ, SŠ, DeD, SŠI, primátorom 

mesta Svidník a Giraltovce, Školskému úradu Svidník, ako aj ďalším, ktorí 

pomáhali pri realizácii spolupráce v rovine rodič - škola - centrum, iba v 

tomto jednotnom postupe je efekt pomoci najvýraznejší. Akýkoľvek problém 

dieťaťa je problémom nás všetkých, preto verím, že spoločnými silami sa 

nám aj naďalej podarí pomáhať našim deťom.        

 
PaedDr. Vladislav Artim 

riaditeľ CPPPaP Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 rokov úspešného fungovania Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo 

Svidníku  svedčí o jeho pevnom vrastení do sústavy 

školských poradenských zariadení Prešovského kraja.  Od 

svojho vzniku po súčasnosť poskytuje svojim klientom,  ich 

zákonným zástupcom a školám kvalitnú diagnostickú, 

poradenskú a preventívnu starostlivosť.  

V mysliach odborných zamestnancov centra sa iste vynárajú 

myšlienky z uplynulého obdobia na rôzne prípady klientov, ktorým svojou 

intervenciou,  terapiou či odbornou radou pomohli optimalizovať ich 

osobnostný vývin, či rozvinúť nadanie. V srdciach bývalých klientov ožívajú 

osobnosti odborníkov poradne s hlbokým zmyslom pre ľudskosť, vďaka 

ktorým sa kedysi „problémové deti“ dnes môžu plnohodnotne uplatňovať v 

praktickom živote.  

Slová úprimnej vďaky patria všetkým tým, ktorí v roku 1976 

položili pevné základy ustanovizne poskytujúcej komplexnú poradenskú 

starostlivosť v našom meste a jeho okolí. Pozitívne oceňujem prácu 

súčasného vedenia a všetkých zamestnancov poradenského centra, ktorí 

svojimi metodicko-odbornými, výchovnými a preventívnymi aktivitami 

pomáhajú školám podduklianského regiónu dosahovať pozoruhodné 

výsledky vo výchovno-vzdelávacej i v mimoškolskej činnosti. 

Dovoľte, aby som v mene Krajského školského úradu 

v Prešove Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo 

Svidníku do ďalších rokov zaželal dostatok kvalitných odborne zdatných 

zamestnancov, ktorí budú naďalej šíriť dobré meno poradne, ale i dobré 

meno mesta pod Duklou. Zamestnancom poradne želám predovšetkým pevné 

zdravie, veľa tvorivých síl, trpezlivosti, optimizmu a spokojných klientov. 

 

 

   Mgr. Vladimír Kaliňák 

 prednosta KŠÚ v Prešove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení priatelia, pracovníci Centra  pedagogicko–  

 psychologického poradenstva  a prevencie   vo Svidníku, v   

 prvom rade   sa pridávam ku gratulantom  osláv  35. výročia    

 Vášho  pracoviska.   

Rok 1976  - rok vzniku Vášho Centra  bol už  

rokom, kedy  sa darilo  presadiť  myšlienky 

psychologického a pedagogického poradenstva  na Slovensku  aj  zásluhou  

takých  ľudí, akými  boli  Miroslav Bažány, Ján Hvozdík  a ďalší. Títo  ľudia 

zavčasu rozpoznali  potrebu  poradenstva  deťom, mladým ľuďom, rodičom, 

učiteľom, aby sa predchádzalo a pomohlo riešiť  psychické a sociálne 

problémy, kvalitu  života.  Poradenská práca s postupom času nadobúda  

nové  významy, novú  dôležitosť. Dnes  poradenstvo    stojí  pred  otázkami, 

aké hodnoty  a ako  humánne, ľudské  princípy  dostať  do nášho   života, do 

myslenia  a cítenia  detí, mladých  ľudí, rodičov, vychovávateľov, dospelých. 

Máme hodne nepriateľov, či už  je   to komercionalizovaná spoločnosť, 

sociálne  a finančné problémy, ale  aj  médiá  a presadzovanie pseudohodnôt, 

vzorov  a spôsobov bytia, ktoré devalvujú  ľudské, etické hodnoty. O to  Vaša  

a naša práca  je  ťažšia, ale aj zmysluplnejšia. Niet  väčšieho cieľa   ako  

z malého  človiečika   urobiť   Človeka, skutočného nositeľa   a realizátora  

veľkých humánnych ideálov  a cieľov. Je to nekonečný boj  o poľudštenie  

osobnosti, a je  potrebné  vysloviť  uznanie  Vám a všetkým  tým  ľuďom, 

ktorí pomáhajú naplniť  sen o dobrom človeku. Zasvätili ste život  týmto  

vznešeným, často ideálnym cieľom  a Vašou  najvyššou odmenou  je  Váš  

pocit  z toho, že ste niekomu pomohli nájsť  správy  smer  a správne ciele  

života. Že ste mu dodali dôveru  a sily  byť lepším. Nie  je to málo, a nie je to 

ani zanedbateľné  i keď je pravda, že  sa nestanete milionármi. Snažíme sa  

spolu, aby  človek bol múdrejší, tvorivejší  a ľudskejší  - to sú ideály, ktoré  

dávajú   zmysel  životu.  Tvorivosť  ako najvyššia méta múdrosti  

a humanizmus  ako cieľ  etický   sú  aj  v základoch  reformy  školstva   na 

Slovensku  a psychologické  a pedagogické poradenstvo  v tomto kontexte 

nadobúda na  význame  viac, ako kedykoľvek predtým. Slovo „ďakujem“  tu 

neplatí len vo vzťahu klient - poradca, ale  aj vo vzťahu  svet  a my.  Ešte  

raz, prajem  hodne  síl,  chuti, ideálov  a snov do  ťažkej  a nezaplatenej práce  

Vám všetkým, ktorým nie je  ľahostajný osud každého človeka.  Tým, že  

pomôžete  jednému človeku, pohnete svetom.  

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrS .  

riaditeľ Ústavu humanitný h štúdií                                   

Ped. fakulty UK v Bratislave 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TMNL0F_DggY


 

               Som veľmi rád, že mám možnosť srdečne pozdraviť 

zamestnancov Centra pedagogicko - psychologického 

poradenstva a prevencie vo Svidníku a úprimne  im 

zablahoželať k 35.výročiu jeho vzniku. 

               Vyjadrujem obdiv všetkým terajším aj 

bývalým zamestnancom poradne, ktorí sa zaslúžili 

o vytvorenie dobrého mena tohto pracoviska. K  mojim slovám uznania 

by sa určite radi pripojili i tisíce vďačných klientov, ktorí sú s vašimi 

službami nadmieru spokojní. 

 V čase vzniku vášho predchodcu – Pedagogicko-psychologickej 

poradne, zápasilo školstvo s problémami pravidelnej dochádzky, 

zaškoľovania detí z výchovne zanedbaného prostredia, s problémami 

školského neprospievania a vysokého počtu žiakov končiacich školskú 

dochádzku v nižších ročníkoch základnej školy i s problémami delikventného 

správania mládeže. Pedagogická verejnosť potrebovala nevyhnutne riešiť 

tieto problémy cestou psychologického a výchovného poradenstva. 

 Cesta bola teda otvorená. Pred Pedagogicko-psychologickou 

poradňou stála výzva, nové úlohy a požiadavky, ktoré prinášal život a ktoré 

bolo treba za pochodu riešiť. Ale bolo tu hlavne odhodlanie zanietených a pre 

dobrú vec oddaných pracovníkov, ktorí dokázali vziať na seba zodpovednosť 

a neraz aj riziko preorávať v školstve brázdy dosiaľ neprebádané. Boli to 

roky tvrdej práce, roky nádejí aj sklamaní, ale najviac roky úspešného 

napredovania a rozsievania psychologických poznatkov do výchovy 

i presadzovania vlastných prístupov a praktických riešení pri ovplyvňovaní 

vývinu mladej generácie. 

 Za 35 rokov  sa v poradni vystriedali generácie odborníkov, ktorí 

vtláčali vlastnú pečať tejto inštitúcii a poradenstva v širšom zmysle slova, 

vrátane osobného vkladu do rozvoja vied o človeku – najmä psychológie, 

pedagogiky, psychologického a výchovného poradenstva. 

 Psychologické a výchovné poradenstvo prekonalo v priebehu vývoja 

značný kvalitatívny posun, ale aj zmeny svojho pôsobenia. V súčasnej 

spoločnosti stúpa celkový počet klientov s osobnostnými a emocionálnymi 

problémami a trpiacich neurózami. V školách narastajú vzťahové problémy 

a konflikty, a to nielen v komunikácii žiakov medzi sebou navzájom, ale aj 

vo vzťahu k rodičom a učiteľom. Deti a mládež sú často vystavení neúmernej 

záťaži a krízovým situáciám, vyplývajúcim z podmienok života 

a nedostatočnej, ba neraz i zlej výchovy. Prípady detí a dospelých siahajúcich 

si na život, život v chudobe a nedostatku, spoločnosť presýtená drogami 

a násilnosťami, to sú len vrcholce ľadovca, s ktorými sa stretávame, kde 

spoločnosť rodina a škola očakávajú od vás pomoc. Týmito problémami by 

sa mali zodpovednejšie zaoberať aj ďalšie orgány a inštitúcie v oblasti 

výchovy a prevencie.  



 

 Úprimne ďakujem všetkým vašim spolupracovníkom zo škôl 

a školských zariadení – riaditeľom, výchovným poradcom a všetkým 

učiteľom a vychovávateľom, ktorí s vami spolupracujú pri výchove, náprave 

a zmene správania a vývinu osobnosti mladého človeka. Moje osobitné 

poďakovanie patrí vášmu zriaďovateľovi – Krajskému školskému úradu 

v Prešove.  

 Do nasledujúcich dní, rokov a jubileí vám prajem pevné zdravie, 

veľa tvorivých síl a mnoho úspechov. 

        

Ing. Ján Holodňák   
         primátor mesta Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Vtedajšia psychologická poradňa vznikla aj  na  

základe toho, že  z pozície  Krajskej  psychologickej    

poradne v Košiciach sme rozvíjali činnosť vo vzťahu  k  

obidvom súčasným krajom, košickému aj      

prešovskému, pod spoločným názvom 

„Východoslovenský kraj“. 

Samotnému vzniku predchádzali dlhé služobné cesty aj z 2-3 

dňovým pobytom v jednotlivých okresných mestách, zvlášť takto 

vzdialených ako je Svidník, postupným obchádzaním základných, 

materských a stredných škôl v celom okrese.   

Výrazne vzniku poradne pomohli odborníci z oblasti školstva, ktorí videli 

vážnu účinnosť našich, i keď s veľkým časovým odstupom uskutočňovaných 

psychologických vyšetrení, hlavne z pozitívnym dopadom na deti a mládež, 

ale aj vstupom psychológov do terénu škôl a sprostredkovane aj do rodín. 

 Výrazne v tejto oblasti pomáhal pán Artim starší, vtedy pracujúci na 

odbore školstva, pán Kaliňák - riaditeľ detského domova a diagnostického 

ústavu a ďalší a ďalší vtedajší funkcionári, ktorí sa pričinili o orientáciu 

študentov na štúdium na novovzniknutej katedre psychológie FF UPJŠ v 

Košiciach. Prostriedky investované do ich štúdia sa vrátili cez "vydláždenú" 

cestu prof. Jánom Hvozdíkom Dr. Sc., ale hlavne mojimi cestami, z pozície 

zástupcu riaditeľa pre odborné vedenie a vznik poradní v kraji, spolu s 

odborným gestorom doc. Štefanom Tatranským do okresu, kde sme pripravili 

podmienky, aj odborné, pre kreovanie poradne, s prvou riaditeľkou Dr. 

Marienkou Sadivovou (2.8.1976). Veľmi výrazne o pokračovanie 

starostlivosti rozvoja psychologických služieb okrem pani riaditeľky sa 

postarali aj kolegovia Dr. Z. Šafrán, Dr. F. Pochanič, Janko Melník, Dr. 

Dezider Koľaj a ďalší.      

 Zo spomienok mi utkvel hlavne blízky, ľudský, priateľský prístup 

svidníčanov, ale aj ľudí z okolia Svidníka, hlavne pri návštevách základných 

škôl, zvlášť nevynímajúc starostlivosť odborníkov a zamestnancov 

vtedajšieho detského diagnostického centra.   

Druhá spomienka je na ochotu ďalšej postupnej spolupráce pri rozvíjaní 

práce poradne a pri vyškolení a doškoľovaní výchovných poradcov, 

riaditeľov aj učiteľov škôl a v neskoršom období aj vysoká funkčnosť a 

odbornosť poskytovaná cez efektívne výstupy práce odborníkov v rámci 

tohto poradenského zariadenia. K poradni vo Svidníku som veľmi blízko, či 

už z hľadiska vzájomného poskytovania si informácií, poznatkov, ale aj 

vzájomného odborného rešpektu a podnecovania a motivácie k 

jednoznačnému cieľu, t.j. odborná pomoc deťom, mládeži, rodičom a 

učiteľom. K tejto ceste aj pri perspektívnom jubileu prajem priateľom zo 

Svidníka veľa úspechov, pevné zdravie a neustálu snahu o erudovanosť.  

PhDr. Jozef Ihna ík, PhD.  

riaditeľ CPPPaP, Karpatská 8, Koši e 



 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w 

Wielopolu Skrzyńskim składa Panu serdeczne 

podziękowania za dotychczasowa współpracę która odbywa 

się od 2001 roku w momencie rozpoczęcia naszej 

współpracy z Domem Dziecka w Śvidniku oraz Miastem 

Giraltovce.  

Pana osobiste zaangażowanie i pomoc, szczególnie naszym 

zespołom które przebywały na Słowacji przyczyniła się do lepszego poznania 

języka słowackiego.  

Efektem naszej współpracy jest dalszy, efektywniejszy rozwój i 

wymiana doświadczeń od 2011 r. pomiędzy Pana instytucją a Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Starostwem Powiatowym w 

Ropczycach.  

Współpraca ta będzie się rozwijać poprzez Pana dyrektora udział w 

konferencjach, seminariach i naradach odbywających się w Polsce w celu 

wymiany wspólnych doświadczeń.  

Jednocześnie wyrażamy nadzieje oraz gotowość brania udziału w 

w/w konferencjach organizowanych przez Pana dyrektora na Słowacji. 

Życząc Panu i sobie dalszej współpracy.  

 

Mar in Świerad 

Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i 

Wypoczynku 

w Wielopolu Skrzyńskim 

 

 

 

 

Z okazji 35-lecia Jubileuszu Centrum Pedagogiczno    

  - psychologickeho poradenstwa a prevencia Svidník.   

Składamy serdeczne gratulacje z wielu osiągnięć w  

dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Życzymy 

dużo sukcesów na dalsze lata. Ciszymy się z nawiązania współpracy z naszą 

palcówką, której główne działania są bardzo zbliżone do waszych.  

 

 
Mgr. Zofia Dylska 

       Dyrektor 

   Psychologiczne 

  pedagogicznej poradni    

            Ropczyce 



 

CPPPaP vo SVIDNÍKU 

       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Svidník (CPPPaP) patrí medzi tie poradne - centrá, ktoré majú v Prešovskom 

kraji dlhú tradíciu. CPPPaP vzniklo 2.8.1976  ako Okresná pedagogicko-

psychologická poradňa a svoju činnosť začala rozvíjať v septembri 1976.  

Dôležité medzníky:   

2.8.1976  -  zriadená Okresná psychologická výchovná  poradňa a poradňa 

pre voľbu povolania vo Svidníku.                                                     

1.1.1990 – utvorenie Školskej správy Svidník – PPP je jej súčasťou.            

1.1.2005 - PPP získala právnu subjektivitu.                                         

10.1.2006 – otvorenie Úseku poradenstva sociálneho vývinu a prevencie     

21.4.2006 – otvorenie Detašovaného pracoviska Pedagogicko-psychologickej 

poradne v Giraltovciach.                                                     

19. 3. 2007 – realizácia projektu „Východ vie – drogy nie“.                        

1. 9. 2008 - Pedagogicko-psychologická poradňa bola novým školským 

zákonom č. 245/2008 premenovaná na Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie.                                                        

1. 10. 2010 – 31. 12. 2010 – realizácie projektu ARTTEAM 

Riaditelia CPPPaP vo Svidníku: 

PhDr. Mária Sadivová (1976-1984)             

PaedDr. Ján Melník (1984-1990)          

PhDr. Dezider Koľaj (1990-2004)                  

PaedDr. Vladislav Artim (2004 – súčasnosť) 

Činnosť CPPPaP je zameraná na poskytovanie starostlivosti deťom, 

žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom.  

Zabezpečuje: 

- psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, výchovné poradenstvo 

a výchovno-psychologickú prevenciu,               

- vyšetrenia školskej zrelosti,                

- identifikácia intelektovo nadaných detí a sledovanie ich následného vývinu                        

- psychologickú a špeciálno-pedagogickú rediagnostiku,             

-diagnostiku príčin školskej neúspešnosti - problémy v učení žiakov, 

diagnostika špecifických porúch učenia: dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie, 

dysortografie ...,                  

- starostlivosť o deti s vývinovými poruchami učenia,             

- poskytovanie pomoci školám pri integrácii mentálne, zmyslovo a zdravotne 

postihnutých žiakov,                  

- pomoc žiakom pri voľbe štúdia, pracovného uplatnenia a spoluprácu 

s výchovným poradcom na škole,                  



 

- pomoc pri vytváraní priaznivých interpersonálnych vzťahov na škole,                 

- preventívne programy zamerané na predchádzanie vzniku asociálneho 

správania žiakov (drogové závislosti, prevencia šikanovania, delikventné 

správanie, obchodovanie s deťmi...),                    

- poradenstvo pre rodičov a učiteľov.  

 CPPPaP Svidník má významné špecifiká, ktoré ho robia odlišným 

od iných CPPPaP:                       

- skoré založenie rating v kraji                 

- jedna z mála CPPPaP  má logopedickú ambulanciu                  

- zabezpečuje vyšetrenia ale aj následné terapie               

- detašované pracovisko v Giraltovciach                     

- orientácia na partnerov – spolupráca s Poľskom 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011 

Informácie o štruktúre zamestnancov v šk. roku 2010/2011: 

1 riaditeľ CPPPaP – špeciálny pedagóg – logopéd – etopéd                

2 psychologičky                                                  

1 sociálna pedagogička – preventistka primárnej antidrogovej prevencie                         

1 administratívno – sociálna pracovníčka                                     

2 špeciálni pedagógovia                          

1 metodička pre kariérove poradenstvo a profesionálnu stratégiu                        

1 účtovníčka + 1 PaM 

Informácie o počte klientov v šk. roku 2010/2011 

KLIENTI POČET % 

MŠ 207 23 

ZŠ 435 48 

SOŠ + gymnáziá 270 29 

Spolu 912 100 

 

Informácie o aktivitách v šk. roku 2010/2011 

V šk. roku 2010/2011 bolo uskutočnených na CPPPaP Svidník spolu 4793 

aktivít. Ambulantné aktivity tvorili:                 

- diagnostika - ∑ 2045 

- poradenstvo - ∑ 1486 

- terapia liečebno–pedagogická - ∑ 1262 

 



 

AKTIVITY POČET % 

Diagnostika 2045 43 

Poradenstvo 1486 31 

Terapia - liečebno-pedagogi ká 1262 26 

Spolu 4793 100 

 

Naše zariadenie poskytuje služby deťom a mládeži až do prípravy na 

povolanie. Na plnenie náročných úloh má tím odborníkov, na týchto úsekoch: 

- Úsek špec.-pedagogického poradenstva a poradenstva vzdelávacieho vývinu          

- Úsek poradenstva osobnostného vývinu – psychologický úsek            

- Úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie                     

- Úsek poradenstva v kariérnom vývine a metodiky výchovného poradenstva      

- Úsek riadiacej a hospodársko-ekonomickej činnosti. 

 

CPPPaP Svidník – ÚSEKY 

1 Úsek špe iálno-pedagogi kého poradenstva a poradenstva 

vzdeláva ieho vývinu:  

- zabezpečuje preventívnu starostlivosť o deti predškolského veku, 

komplexnú logopedickú starostlivosť (depistáž, diagnostika, terapia, 

konzultačná činnosť s rodičom) a pod; 

- poskytuje odbornú starostlivosť žiakom ZŠ pri narušenej komunikačnej 

schopnosti a s tým súvisiace konzultácie a poradenský servis pre rodičov 

a učiteľov; 

- zabezpečuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku a terapiu u žiakov so 

špecifickými poruchami učenia – poruchy čítania, písania, počítania 

(dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), - odborné konzultačné 

činnosti pre rodičov a učiteľov;  

- poskytuje odborné poradenstvo, preventívno-výchovné aktivity (prednášky, 

besedy, cvičenia a pod.). 

 

2  Úsek poradenstva osobnostného vývinu – psy hologi ký úsek: 

-poskytuje diagnostickú činnosť, psychologické poradenstvo, psychologickú 

preventívnu starostlivosť  deťom predškolského veku a žiakom ZŠ a SŠ; 

 -pozornosť venuje školskej pripravenosti dieťaťa a v prípade odkladu 

školskej dochádzky sleduje vývin daného dieťaťa; 



 

- činnosť úseku je zameraná aj na žiakov s neprospievajúcim školským 

prospechom, žiakov s poruchami osobnostného a sociálneho vývinu a s 

poruchami správania; 

-identifikácia intelektovo nadaných detí a sledovanie ich následného vývinu; 

-zabezpečuje preventívnu starostlivosť prostredníctvom prednášok, besied 

a priameho kontaktu s deťmi na školách;  

- poradenská a konzultačná činnosť pre učiteľov a rodičov detí s poruchami 

správania, učenia sa a poruchami osobnosti. 

 

3 Úsek poradenstva so iálneho vývinu a prevencie: 

- poskytuje poradenstvo žiakom ZŠ a SŠ pri riešení závažných krízových 

situácií v oblasti osobného života, rodinných a partnerských vzťahoch...; 

- realizuje prednášky a besedy na školách v oblasti  prevencie rôznych 

sociálno-patologických javov napr.: primárna antidrogová prevencia, 

záškoláctvo, gamblerstvo, obchodovanie s ľuďmi, zanedbávanie alebo 

šikanovanie detí... . Cieľovou skupinou pri realizácii primárnej antidrogovej 

prevencie sú žiaci 7. ročníka ZŠ. 

-realizuje preventívne programy zamerané na rozvoj osobnostných a 

emocionálnych kapacít žiaka tak.  

- spolupracuje s výchovnými poradcami a koordinátormi antidrogovej 

prevencie na školách . 

- besedy a preventívne programy robíme vo všetkých plne organizovaných 

ZŠ a SŠ v okrese Svidník a Giraltovce. 

 

Preventívne programy:                 

- Nenič svoje (múdre) telo                 

- Ako poznám sám seba?                 

- Cesta k emocionálnej zrelosti  

- Program rozvoja osobnosti žiaka 

- Mne sa to nemôže stať 

- Emka to vie...          

 

4 Úsek poradenstva v kariérnom vývine a metodiky vý hovného 

poradenstva: 

- vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích,  

profesionálnych a sociálnych potrieb detí a žiakov a kariérové poradenstvo.  

- poskytuje odborno-metodickú pomoc výchovným poradcom formou :  

        - koordinácie ich činnosti  

        - školenia, vzdelávania a tréningov s výchovnými poradcami  

        - konzultačnej činnosti s ostatnými pedagogickými zamestnancami,  

          najmä triednymi učiteľmi  

        - metodických a informačných materiálov a diagnostických pomôcok  



 

-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.  

V súlade so zameraním činnosti bolo poskytnuté poradenstvo celkovo 35  

klientom. Iniciátorom príchodu boli prevažne žiaci a študenti.  

LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA    

        

 Jednou z fascinujúcich ľudských schopností je schopnosť rečovej 

komunikácie. Definuje sa ako schopnosť vedomého používania jazyka, ako 

zložitý komunikačný systém znakov a symbolov. Plnohodnotná reč má veľký 

význam pri úspešnom začlenení detí do školskej práce, ďalšom rozvíjaní ich 

rozumových schopností a všestrannom rozvoji celej osobnosti. 

 Komunikačná schopnosť je u niektorých z rôznych dôvodov 

narušená. Narušenie komunikačných schopností nemusí byť trvalé, ale môže 

sa odstrániť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje 

komunikačné poruchy vo svojej klasifikácii na 3. miesto, z hľadiska 

závažnosti hneď za mentálnymi postihnutiami a psychickými poruchami. 

Komunikačná porucha sa prejavuje ako retardačný a deformačný činiteľ 

(dieťa vyzerá také, aké v skutočnosti nie je), okrem toho narušená 

komunikácia silne vplýva na psychiku dieťaťa. To všetko môže narušiť 

budovanie pozitívnych interpersonálnych vzťahov.    

 Aby sa predišlo rôznym problémom súvisiacich s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, je dôležité včas navštíviť logopedickú 

ambulanciu. Logopéd je odborník, ktorý pomáha ľuďom s 

rôznymi poruchami reči, napr. deťom s oneskoreným alebo narušeným 

vývinom reči, ľuďom s poruchami plynulosti reči atď. Cieľom logopédie je 

rozvíjanie správneho vývinu reči z hľadiska formy a obsahu, predchádzanie 

vzniku porúch a chýb reči, odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči.

 CPPPaP vo Svidníku má vytvorenú aj logopedickú ambulanciu, 

ktorá realizuje vyšetrenia a aj následné terapie. Okrem iného zabezpečuje:           

- depistáž so zameraním na narušenú komunikačnú schopnosť u deti 

nastupujúcich do ZŠ s následnou terapiou,                    

- na základe kontrolných vyšetrení sledovanie žiakov, ktorí už sú v našej 

starostlivosti,                  

- úzku spoluprácu s MŠ, ZŠ, rodičmi a zariadeniami, ktoré participujú na 

daných úlohách. 

 

 

 

 

 



 

PROJEKTY 

 

CPPPaP bolo zapojené do viacerých projektov, najvýznamnejšie 

boli:  „Východ vie, drogy nie!“ a projekt „ARTTEAM“.   

 

Projekt „Vý hod vie, drogy nie!“ 

Krajský školský úrad v Prešove v spolupráci s odborníkmi 

poradenských zariadení vypracoval projekt „Východ vie, drogy nie!“. 

Aktivity projektu realizovali odborní zamestnanci CPPPaP v rokov 2006-

2007,  cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ, osemročných gymnázií vo veku 10 – 

15 rokov a profesionálni pracovníci v oblasti prevencie, výchovy 

a vzdelávania. Vzdelávanie, výchova detí a mládeže sa realizovala 

prostredníctvom besied, súťaží s protidrogovou tematikou a letného tábora.    

 

Cieľom aktivít bolo:  

- skvalitniť podmienky pre realizáciu prevencie;                    

-predchádzať zhoršovaniu situácie v oblasti abúzu a drogovej závislosti 

s dôrazom na deti a mládež;                 

- zvýšiť informovanosť deti a mládeže o nebezpečenstve a rizikách spojených 

s užívaním drog;                                                          

- zdôrazniť zmysel výchovy detí a mládeže vo voľnom čase, ako možnosť 

preventívneho pôsobenia;          

- deťom a mládeži umožniť kreatívne využívanie voľného času;   

- prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu, získavaniu, výmene a zdokonaľovaniu 

praktických skúseností zamestnancov CPPPaP zaoberajúcich sa touto 

problematikou;   

- posilniť spoluprácu orgánov štátnej správy s orgánmi územnej samosprávy.

     

 



 

Projekt „ARTTEAM“ 

Finančná spoločnosť ING pod názvom programu ING Šan a pre 

deti začiatkom roku 2010 vyzvala na predloženie žiadosti o poskytnutie 

grantu na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoc žiakom s poruchami učenia. 

Na programe odborne spolupracovala nadácia SOCIA a Slovenský výbor pre 

UNICEF. CPPPaP vo Svidníku reagovalo na túto výzvu a vypracovalo 

projekt „ARTTEAM“, ktorý hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešný. 

Cieľovou skupinou boli rodičia detí s poruchami učenia (predovšetkým 

s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou, dysortografiou). Stretnutia s rodičmi sa 

realizovali v mesiacoch október až december 2010, a to  vo Svidníku aj 

v Giraltovciach. Zámerom realizácie stretnutí aj v Giraltovciach bolo 

zapojenie rodičov zo vzdialenejších oblastí. Stretnutia boli formou 

zážitkových hier, pútavých prednášok a celkového odborného poradenstva. 

Pre rodičov ale aj širokú verejnosť sme vyrobili brožúru a metodický materiál 

popisujúci danú problematiku. 

Podstatou projektu „ARTTEAM“:                                    

 - realizácia stretnutí rodičov detí s poruchami učenia a prevencia 

nesprávneho vedenia vo vzdelávaní a výchove;     

 - poukázanie na dôležitosť včasnej diagnostiky a následnej 

intervencie, ktoré sú pre úspešné učenie ako aj úspešnú školskú kariéru 

dieťaťa nevyhnutné. Zároveň včasná diagnostika a následná intervencia 

zabráni opakovaným neúspechom v škole;           

 - odstránenie predsudkov zo psychologického a špeciálno-

pedagogického vyšetrenia a  terapií.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PUBLIKAČNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

Realizované besedy na ZŠ:                                         

- Primárna antidrogová prevencia                                  

- Šikanovanie                                                           

- Obchodovanie s deťmi                                               

- Vzťahy medzi žiakmi                         

- Ako poznám sám seba? 

- Nenič svoje múdre telo                   

- Cesta k emocionálnej zrelosti  

- Program rozvoja osobnosti žiaka 

- Mne sa to nemôže stať                                                            

- Emka to vie...    

Realizované besedy na SŠ:                        

- Adaptácia na nové školské prostredie                                   

- Ako čo najefektívnejšie študovať (pamäť, učenie, relaxácia)                   

- Osobnosť žiaka, vlastnosti osobnosti, sebapoznanie                    

- Medziľudské vzťahy, vzťahy v triede, vzťah učiteľ – žiak                    

- Sebapoznávanie, sebaposudzovanie a sebaakceptácia                    

- Profesijná orientácia                         

- Výber partnera, vzťahy medzi pohlaviami                 

- Agresivita a deštruktivita                     

- Stratégia prípravy na maturitnú a záverečnú skúšku               

- Voľba povolania, štúdium na VŠ ...                   

- Primárna antidrogová prevencia                      



 

- Asertívne správanie                                              

- Zvládanie náročných životných situácií a stresu                    

- Zhubné sekty a kulty                       

- Zodpovednosť, sebadisciplína, zmysel pre povinnosť                           

- Šikanovanie       

Metodické materiály:                  

- Máte zajakavé dieťa?                    

- Komunikačné poruchy – za za zajakávanie                                 

- Nesprávna výslovnosť                                         

- Obchodovanie s ľuďmi                 

- Šikanovanie na školách                    

- Novodobé nelátkové závislosti                                        

- Ako povedať NIE drogám                              

- Školská zrelosť – pripravenosť dieťaťa na školu                                    

- Intelektovo nadané dieťa                                                                                 

- Ľavoruké dieťa v škole                                                          

- Projekt ARTTEAM – špecifické poruchy učenia                   

- ADHD – poruchy pozornosti a hyperaktivita u detí   

Publikačná činnosť:                       

- Prvý výber – na aké povolanie sa hodím?                       

- Rodič, škola, poradňa – najdôležitejšia línia.                                                    

- Problém „šikany“ netreba posúvať na okraj.                              

- Vedia čítať naši prváci?                          

- Trápi Vás problém komunikácie?                      

- 6. marec – Deň logopédie.                 

- Ako je to so šikanovaním na školách? Existuje vôbec?                  

- Vysvedčenie je aj obrazom záujmu a prístupu rodiča.              

- Zápisy prvákov do základnej školy z pohľadu CPPPaP.                          

- Adaptácia detí na školu. Ako najlepšie pripravíme naše dieťa na školu?          

- Máte doma „ľavoruké“ dieťa?                        

- Zhubné sekty a kulty – novodobá závislosť?              

- Pohľad psychologičky pred koncom školského roka.                

- Projekt ARTTEAM.                  

- Psychológia medzi nami.                 

- Psychologické aspekty špecifických porúch učenia...                                                                                                                                                                                                                                                                             

PaedDr. Vladislav Artim 

            riaditeľ CPPPaP Svidník 

 

  



 

ÚSEK PORADENSTVA OSOBNOSTNÉHO VÝVINU – 

PSYCHOLOGICKÝ ÚSEK 

Hlavnou činnosťou nášho úseku je diagnostická činnosť a 

psychologické poradenstvo pre žiakov materských, základných a  stredných 

škôl, zisťovanie školskej spôsobilosti  u predškolákov, starostlivosť o deti 

predškolského a školského  veku, až do ukončenia prípravy na povolanie.  

Venujeme sa  pravidelnej diagnostickej  a poradenskej činnosti aj  v našej 

pobočke v Giraltovciach,  kde pravidelne pracuje naša psychologička, 

špeciálny pedagóg a sociálna pedagogička. 

Náplňou práce zamestnancov  psychologického úseku je  diagnostika, 

poradenstvo a psychoterapia.                

   

Zloženie klientely psychologického úseku tvoria predovšetkým deti 

s nasledovnými problémami: 

 1. Poruchy učenia        

 2. Mentálna retardácia  

 3. Poruchy správania, ADHD       

 4. Neurotické ťažkosti         

 5. Školská zrelosť a odklady      

 6. Vývinové problémy predškolákov     

 7. Vyšetrenie laterality         

 8. Zmyslové poruchy         

 9. Osobnostné a psychické problémy              

10. Posúdenie mentálnej úrovne      

11. Identifikácia intelektovo nadaných deti                      

                                                 

 Okrem psychologických  vyšetrení  v Centre  vykonávame  aj 

depistážne  vyšetrenia priamo na školách. U všetkých žiakov 1. ročníka vo 

Svidníku a v Giraltovciach vykonávame depistážne  vyšetrenie čítacích 

schopností, ktorým u deti zisťujeme možný výskyt špecifických vývinových 

porúch učenia.  Včasným zachytením týchto porúch a správnou reedukačnou 

činnosťou môžeme umožniť dieťaťu dosahovať oveľa lepšie výsledky 

v škole.  Deti u ktorých sme diagnostikovali vývinové poruchy učenia 

odporúčame  na reedukačné cvičenia u našich špeciálnych pedagógov. 

Okrem týchto činnosti sa aktívne zúčastňujeme  na publikačnej 

činnosti v miestnych periodikách, kde prezentujeme naše aktivity a pozitívne 

formujeme mienku verejnosti o práci psychológov v našom centre.   

Vykonávame  aj prednáškovú činnosť na základných a stredných 

školách predovšetkým na témy: Medziľudské vzťahy,  Puberta, Dospievanie, 

Tolerancia, Problémy v učení, Ako zvládať stres, Príprava na maturitu ap. 

 Spolupracujeme  so ZŠ Karpatská a ZŠ 8. mája  Svidník pri 

identifikácii  deti s intelektovým nadaním a dohliadame na ich následný 



 

rozvoj pravidelnou rediagnostikou. Poskytujeme pravidelnú  konzultačnú 

a metodickú  činnosť učiteľom, ktorí pracujú  s nadanými deťmi.  

Pokračujeme  v metodickej príprave pre prácu  so žiakmi stredných 

škôl. Prednáškovú činnosť sme rozšírili aj na stredné školy.  U všetkých 

žiakov 3. ročníkov stredných škôl vykonávame testovanie zamerané na   

profesionálnu orientáciu, ktoré im môže pomôcť pri výbere vysokej školy. 

V prípade potreby a požiadaviek zo strany škôl sme pripravení na 

diagnostikovanie pre športové triedy a 8 ročné gymnázia. 

Vykonávame pohovory s rodičmi alebo zákonnými zástupcami 

a taktiež konzultácie s triednymi učiteľmi v rámci rozvoja modelu 

preventívneho psychologického poradenstva a v rámci spolupráce psychológ 

– rodina – škola. 

 

Psychoterapeutická starostlivosť: 

Psychoterapeutická  činnosť je sústredená na formy terapeutického 

rozhovoru predovšetkým  pri poruchách správania. V budúcnosti plánujeme 

rozšíriť psychoterapeutickú činnosť aj na iné terapeutické aktivity. 

 

 Konzultačná činnosť: 

Konzultačná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce našej 

CPPPaP. Poskytujeme konzultačnú činnosť predovšetkým učiteľom  

základných  škôl, stredných škôl,  materských  škôl, ale tiež konzultácie  pre 

rodičov. Hlavne v oblastiach školských problémov, špecifických porúch 

učenia, porúch správania, rodinnej výchovy, pri integrácii žiakov so špec. – 

ped. potrebami, prístupu k intelektovo nadaným  žiakom.  

 Celkovo môžeme konštatovať,  že práca na našom úseku sa 

postupne skvalitňuje,  vyhľadáva nás čoraz väčší počet klientov aj bez návrhu 

školy.  Podarilo sa nám prekonať dlhoročné zaškatuľkovanie návštevy 

psychológa ako negatívnej skúsenosti..  

Prostredníctvom publikovaných  článkov, spolupráce zo školami 

a predovšetkým našou prácou sme  verejnosti prezentovali, že centrum 

poradenstva  je tu aj pre nadané deti, pre zistenie jazykových schopností , 

pomoc pri výbere vysokej alebo aj strednej školy, ale aj ako pomoc pri 

riešení problémov. 

 

                                          

         Mgr. Renáta O´Tooleová,  Mgr. Katarína Paňková 

psychologičky 

 

 

  



 

ÚSEK PORADENSTVA SOCIÁLNEHO VÝVINU A 

PREVENCIE  
 

 Podstatou práce  úseku je o.i. poskytovanie sociálneho poradenstva a 

realizácia preventívnych aktivít, besied pre žiakov ZŠ a SŠ v okrese Svidník 

a Giraltovce. Všetky zrealizované aktivity v školskom roku 2010/2011 boli 

zamerané na vytváranie optimálnych výchovných a vzdelávacích podmienok 

s cieľom predchádzať, či eliminovať vznik sociálno-patologických javov 

(napr. drogové závislosti – látkové a nelátkové závislosti, agresívne a 

delikventné správanie, šikanovanie, záškoláctvo, obchodovanie s ľuďmi 

a iné.).  

 

Úlohy, ktoré realizujeme: 

- riešenie adaptačných a socializačných problémov, ťažkosti v komunikácii 

a sebarealizácii žiakov 

- skupinové činnosti s deťmi na I. a II. stupni ZŠ a študentmi SŠ                       

- preventívna a poradenská činnosť v oblasti primárnej antidrogovej 

prevencie atď. 

- poradenstvo, spolupráca s výchovnými poradcami a koordinátormi 

antidrogovej prevencie atď. 

 

 Jednou z hlavných úloh ÚPSVaP je preventívno-výchovná činnosť, 

poradenstvo v otázkach prevencie pred rôznymi sociálno-patologickými 

javmi a ich následkami. V šk. roku 2010/2011 sme realizovali prednášky, 

besedy a aktivity, ktoré boli buď jednorazové alebo periodické. Prioritnou 

vekovou skupinou boli žiaci 7. ročníkov, u ktorých sme realizovali o.i. 

primárnu antidrogovú prevenciu, zameranú na látkové aj nelátkové závislosti. 

Cieľom bolo poskytnúť teoretické poznatky z tejto oblasti a zároveň vplývať 

na žiaduce zmeny ich postojov k problematike drog a závislosti a budovanie 

hodnôt v orientácii prosociálneho správania.  

Besedy, skupinové aktivity s rôznou tematikou sme realizovali u 

žiakov ZŠ, taktiež aj u študentov na SŠ a to podľa požiadaviek školy. 

Realizovali sme aj preventívne programy zamerané na všestranné 

posilňovanie osobnostného a emocionálneho potenciálu žiaka tak, aby bol 

sám schopný vyhnúť sa sociálno-patologickým nástrahám v období svojho 

dospievania.  

V rámci preventívno-výchovnej činnosti spolupracujeme s 

koordinátormi antidrogovej prevencie na ZŠ, kde v spolupráci s vedením 

školy iniciujeme preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu 

súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 Taktiež sme sa venovali publikačnej činnosti, okrem článkov 

publikovaných v miestnych periodikách sme vypracovali reprezentačný 

materiál o CPPPaP Svidník a informačné letáky s rôznou problematikou.  



 

V terajšej dobe je používanie internetu samozrejmosťou, preto sme pre 

lepšiu prezentáciu nášho CPPPaP vytvorili aj vlastnú webovú stránku, 

prostredníctvom ktorej chceme zvýšiť povedomie o nás, o našej činnosti 

a nami ponúkaných službách medzi verejnosťou. Veríme, že aj takouto 

formou prezentácie nášho CPPPaP zvýšime počet našich klientov 

a „odbúrame“ tak negatívne predsudky zo psychologického príp. špeciálno-

pedagogického vyšetrenia a následných terapeutických cvičení.  

 Na Detašovanom pracovisku CPPPaP Svidník v Giraltovciach 

poskytujeme pravidelnú starostlivosť, poradenstvo pre MŠ, ZŠ a SŠ, ide 

predovšetkým o poradenskú, prednáškovú,   preventívnu činnosť, 

logopedickú starostlivosť atď. 

 

     Mgr. Jana Saganová 

                 so iálna pedagogička 

 

 

ÚSEK ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 

A PORADENSTVA VZDELÁVACIEHO VÝVINU 

Problematike detí s ŠPÚ sa v súčasnom období  venuje čoraz väčšia 

pozornosť. Ide o deti, ktoré majú priemernú inteligenciu, no aj napriek tomu 

majú výrazné ťažkosti v osvojovaní si základov čítania, písania, či 

matematických zručností, aj pri maximálne vynaloženom úsilí nedosahujú 

očakávané výsledky a okolie ich neraz považuje za lenivé, ba i hlúpe.  

Včasné odhalenie týchto problémov, učiteľom alebo rodičom, odborná 

diagnostika pracovníkmi CPPPaP a následná reedukácia sú predpokladom 

toho, že sa predíde sekundárnym dôsledkom poruchy. Keďže mozog detí so 

ŠPU pracuje inak, vyžadujú si špecifický prístup a metódy nácviku čítania, 

písania či počítania. 

 ŠPU predstavujú heterogénnu skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, 

pravopisom, matematickým usudzovaním a počítaním, koordináciou 

pohybov a motoriky i hovorením. Sú nadriadeným termínom pre dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, dyskalkúlie, dyspraxie, dysfázie. ŠPU sa vyskytujú 

prevažne vo vzájomnej kombinácií, než izolovane. ŠPU dostali označenie 

práve preto, že sa nedajú odstrániť tým, že dieťa viac číta, píše, prípadne viac 

precvičuje matematiku. Špecifické problémy samotným opakovaním 

nevymiznú. 

 Dyslexia – špecifická porucha čítania. Prejavuje sa neschopnosťou 

naučiť sa čítať, aj napriek tomu, že sa dieťa dostáva do bežného 

vyučovacieho vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrne príležitosti. 

Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom 

tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu. 



 

 Pri práci s dieťaťom s dyslexiou je východiskom nápravy cvičenie 

problematických oblastí, ktoré je potrebné kombinovať s vhodnou technikou 

nápravy čítania. Napr.:  

- vyvodenie písmena, slabikovanie, čítanie jednotlivých slov, plynulé čítanie 

slov a viet, 

- čítanie s okienkom – ide o kartičku s vystrihnutým otvorom, v ktorom je 

vidieť čítaný text a zároveň sú zakryté okolité riadky, 

- metóda rýchleho postrehovania slabík a slov, 

- metóda dvojitého čítania – dieťa číta spoločne s dospelou osobou podľa 

svojho tempa, aby mohlo text aktívne sledovať, 

- metóda globálneho čítania – je určená pre tie deti, ktoré zotrvávajú na 

sledovaní jednotlivých písmen a nie sú schopné postrehnúť ich zhluky. 

 Práca s deťmi s poruchami učenia má svoje špecifiká. Úspech či 

neúspech pri práci s dieťaťom so ŠPU je vo veľkej miere závislý od týchto 

faktorov (prognostický pentagón): 

- včasná diagnostika 

- včasné poskytnutie špeciálnopedagogickej terapeutickej starostlivosti 

- vysoký intelekt dieťaťa 

- vytrvalosť, motivácia a aktívna práca dieťaťa 

- akceptujúce prístup a prostredie zo strany rodiny a školy 

Pri práci s deťmi s poruchami čítania by sa mali dodržiavať určité pravidlá:  

- veľkú pozornosť venovať motivácií, 

- výber nápravných techník prispôsobujeme individualite dieťaťa, 

- úlohy kladené na dieťa musia byť primerané jeho možnostiam, 

- nešetríme pochvalou a povzbudením za každý, aj malý úspech, zážitok 

úspechu je najväčšou hnacou silou pre ďalšiu aktivitu, 

- tolerujeme pomalšie tempo dieťaťa a nepresnosti vo výkonoch, 

- len dlhodobá a systematická práca je predpokladom konečného úspechu pri 

náprave porúch čítania. 

Nesmierne dôležitá je tiež  spolupráca školy a ochota učiteľa 

rešpektovať a realizovať špecifické formy práce s dieťaťom aj počas 

vyučovania. 

Pri ďalšej práci sa zamerať vo zvýšenej miere na kontakt s učiteľmi 

a rodičmi. Vo výchovno-vzdelávacom procese s dieťaťom s poruchami 

učenia by mal pedagóg dodržiavať určité zásady: 

- posadiť dieťa do prvej lavice, aby mohla byť okamžitá kontrola úloh 

a pomáhať mu, 

 

- viac času na vypracovanie úlohy, ako ostatným žiakom, 

- dávať jasné a stručné pokyny, používať príjemný hlas, 

- ak sa dieťa prestáva koncentrovať, použiť dohovorený signál – dotyk ruky, 

hlavy, jemné zaklopanie na lavicu. 

Podobne ako učitelia, aj rodičia by mali dodržiavať určité pravidlá: 



 

- vytvoriť atmosféru rodinnej pohody, pocit bezpečia a vedomie, že dieťa má 

oporu a pochopenie aj napriek neúspechom v škole. 

- netrestať ani neponižovať za neúspech, či zlú známku. 

- pravidelne navštevovať spolu s dieťaťom špeciálneho pedagóga a realizovať 

odporúčané postupy nápravy trpezlivým a tolerantným prístupom. 

- spolupracovať s vyučujúcimi dieťaťa a hľadať možnosti na prekonanie 

problémov. 

 

V školskom roku 2010/2011 bol počet klientov: 25 a počet aktivít: 829 

 

Mgr. Alexander Keselica 

                                                                               špe iálny pedagóg 

 

 

ÚSEK PORADENSTVA V KARIÉRNOM VÝVINE 

A METODIKY VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

V súlade so zameraním činnosti bolo v školskom roku 2010/2011 

poskytnuté poradenstvo celkovo 35 klientom. Iniciátorom príchodu boli 

prevažne žiaci a študenti.  

 

Činnosti s klientom:  

Program výchovného a profesijného poradenstva bol implementovaný na ZŠ 

u žiakov ôsmych ročníkov a  pokračoval až do definitívneho výberu strednej 

školy v deviatom ročníku.  

                                                                                                                                                   

Priebeh implementácie programu:  

 

Žiaci 8. ročníkov ZŠ:  

- informatívne oboznámenie žiakov s obsahom poradenského procesu  

- beseda o možnostiach štúdia a základných faktoroch správnej voľby  

- aplikácia testov: vyhodnocovanie testov  

 

Žiaci 9. ročníkov ZŠ:  

-individuálne konzultácie, simulácia umiestnenia vo zvolenom odbore na  

konkrétnej škole – program Proforient, CPPPaP,  

Dotazník profesijných záujmov a Obrázkový test profesijnej orientácie  

- individuálne konzultácie – konečný záujem  

Dotazník profesijných záujmov,  Svet práce s aplikáciou Obrázkového  

testu profesijnej orientácie.  

Do Programu výchovného a profesijného poradenstva sa zapojilo 

cca 80 % žiakov končiacich ročníkov. Podľa výsledkov spätnej väzby bolo 

69 % klientov s poskytovanými službami spokojných, na základe testov a 



 

odporúčaní si zvolili školu a študijný odbor, v ktorom chcú pokračovať v 

štúdiu.  

 

Prácu s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie sme v 

školskom roku 2010/2011 rozvinuli oveľa intenzívnejšie. Zorganizovali sme  

3 stretnutia, ktoré mali informatívny, vzdelávací, hodnotiaci a plánovací 

charakter. 

Na kluboch výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ sme 

prezentovali viacero aktuálnych tém, mali svoj program a cieľ.  Išlo o 

nasledovné témy:  

-Multikultúrne odlišnosti v školskom prostredí a možnosti ich výchovného 

ovplyvňovania a riziká cudzieho prostredia  

- Vzdelávanie výchovných poradcov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

- Aktuálne nástrahy internetu, sociálnych sietí a prevencia  

- Priebežné informácie o príprave vzdelávania výchovných a kariérnych 

poradcov  

- Požiadavky ZŠ, SŠ v okrese Svidník na služby CPPPaP (opakovane na 

jednotlivých stretnutiach sme aktualizovali) 

- Záujem zo základných škôl o štúdium na stredných školách  

- Nové metódy v kariérovom poradenstve na školách   

- Nové úlohy a aktuálne postupy v prevencií na školách 

- Úlohy národného programu duševného zdravia, prevencie obchodovania 

s ľuďmi, protidrogová stratégia v prevencií kriminality – Metodika MŠ SR  

- Zhodnotenie činnosti výchovného poradenstva v zmysle zákona č. 245/2008 

Z. z., Vyhláška MŠ SR 325/2008 Z. z. a POP 2010/2011 za aktuálny šk. rok  

- Príprava výchovného poradcu na nový školský rok 2011/2012  

- Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 

 

                                                                         PaedDr. Jana Baslárová  

      pedagogička a metodička  

 

  



 

ŠPECIFIKÁ RIADENIA PORADENSKÉHO ZARIADENIA – 

EVALVÁCIA ZALOŽENIA DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA 

V GIRALTOVCIACH 
 

Poslaním poradenského zariadenia je zabezpečiť odbornú 

poradenskú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť deťom a mládeži 

v otázkach osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu.  

 Pedagogické a psychologické poradenstvo je v zmysle zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) činnosťou výchovnou. 

Jeho primárna úloha spočíva v zabezpečení podmienok pre zdravý psychický, 

sociálny i kultúrny vývin detí a mládeže, má pomáhať pri výchovných, 

vzdelávacích problémoch a poruchách správania (Zákon NR SR č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní). 

 „Poradenstvo považujeme za metódu, pomocou ktorej nadväzujeme 

vzťah a pomáhame ľuďom, s cieľom poskytnúť im príležitosť k objasňovaniu 

problému a práci na sebe takým spôsobom, ktorý im môže priniesť viac 

osobného uspokojenia a ďalších zdrojov. Poradenstvo sa využíva v práci 

s jednotlivcami, pármi, rodinami alebo skupinami a môže sa tiež uplatniť 

v rozličných kontextoch a prostrediach.“ (Horváthová, 2002, s. 4). 

Starostlivosť, ktorú poradenské zariadenie poskytuje, si mnohokrát 

vyžaduje spoluprácu rôznych inštitúcií a odborníkov zaoberajúcich sa 

starostlivosťou o mladú generáciu.     

 Pedagogicko-psychologické poradenstvo sleduje viaceré ciele. Na 

prvom mieste vždy stojí pomoc klientovi. Poradenské metódy a postupy sa 

zameriavajú na dosahovanie požadovanej úrovne vzdelávacích a výchovných 

výsledkov. Preventívne programy usmerňujú zdravý rozvoj osobnosti klienta, 

optimálnu úroveň jeho správania a tak sa predchádza vzniku nežiaducich 

javov. Zároveň sa uskutočňuje aj poradenstvo, ktoré pomáha budovať 

a zlepšovať vzájomné vzťahy v triedach, v škole a v rodine.  

 Poradenstvo sa realizuje v niekoľkých oblastiach. V oblasti rozvoja 

osobnosti je zamerané na diagnostikovanie príčin porúch správania detí 

a mládeže. Vyberá aj vhodné formy a metódy reedukácie. Poradenstvo vo 

vzdelávacom vývine hľadá príčiny školskej neúspešnosti so stanovením 

konkrétnych postupov na ich odstraňovanie. Zosúladenie študijných 

a profesijných záujmov detí s ich vzdelávacími, osobnostnými predpokladmi 

pri voľbe povolania zabezpečuje profesijné poradenstvo.  

      

 

 

 

 



 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

z hľadiska ekonomického, materiálno-technického a organizačného do 

31.12.2003 riadili okresné úrady, odbory školstva. Zrušením týchto úradov 

prešli spomenuté inštitúcie v januári 2004 do zriaďovateľskej pôsobnosti 

krajských školských úradov (KŠÚ), špecializovaných odvetvových orgánov, 

ktoré vykonávajú štátnu správu škôl a školských zariadení na území 

príslušných samosprávnych krajov. KŠÚ vo vzťahu k CPPPaP zabezpečuje       

- priestory a materiálno-technické vybavenie poradní                     

- financovanie                         

- poskytuje právne poradenstvo                       

- vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami               

- vybavuje sťažnosti                        

- vedie personálnu agendu      
 CPPPaP zabezpečuje komplexnú psychologickú, špeciálno-

pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu 

starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím  najmä v oblasti 

optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, 

starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu 

a porúch správania. Okrem odbornej pedagogicko-psychologickej 

starostlivosti poskytujú aj poradenské služby zákonným zástupcom. 

Poskytujú metodickú pomoc školským psychológom a výchovným poradcom 

na všetkých typoch a stupňoch škôl (Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní). 

     V súčasnosti sa poradenský servis zameriava nielen na komplexnú 

diagnostiku resp. rediagnostiku dieťaťa, ale aj na následnú psychologickú 

a pedagogickú intervenciu pre rodinu ako celok (viď. Návrh koncepcie 

výchovného a psychologického poradenstva na roky 2006-2015). Preto 

CPPPaP vo Svidníku zriadila 22. 9. 2005 svoje Detašované pracovisko 

v Giraltovciach. Cieľom bolo priblížiť odborný poradenský servis v rovine 

psychologickej, špeciálnopedagogickej, logopedickej ako aj v rovine 

primárnej antidrogovej prevencie deťom, rodičom a pedagogickej verejnosti 

v Giraltovciach a v okolí.      

 V roku 2008 CPPPaP vo Svidníku realizovalo prieskum, ktorého 

nosnou témou bola problematika úspešnosti – evalvácia založenia 

Detašovaného pracoviska v Giraltovciach.    
 Prieskum sme realizovali v dvoch rovinách smerom k rodičom a 

učiteľom. Dotazníkovou metódou bola zabezpečená pružnosť, reliabilita 

a validita. Počet rozdaných dotazníkov bol 120, návratnosť 110 (91,67 %) čo 

považujeme za dobrý signál k validite a reliabilite prieskumu. Počet otázok 

v oboch dotazníkov bolo 15.  



 

Par iálne úlohy prieskumu:     

         

Dotazník pre rodičov: 

- zistiť úroveň a spôsob informácie a propagácie DP 

- zistiť spokojnosť so sídlom a prostredím DP 

- zistiť odborný prístup a kvalita práce odborných zamestnancov 

- zistiť hodnotenie spolupráce v rovine rodič – škola 

- zistiť dodržiavanie našich správ a odporúčaní školou z pohľadu rodiča 

- zistiť ochotu si za odborný servis platiť 

- zistiť nové zlepšenia 

Dotazník pre učiteľov: 

- zistiť dĺžku praxe a počet odpracovaných rokov v danej ZŠ resp. MŠ                  

-zistiť propagáciu a informácie o DP v Giraltovciach (priestor a prostredie) 

- zistiť hodnotenie odborného prístupu zamestnancov 

- zistiť hodnotenie spolupráce škola – rodič. 

- zistiť hodnotenie spolupráce škola - poradňa  

- zistiť dodržiavanie odporúčaní k vzdelávaniu žiakov,  ktoré vydáva CPPPaP 

Svidník v Giraltovciach                 

- zistiť možné zlepšenia 

 

Interpretá ia výsledkov v rovine rodič a učiteľ 

 

- propagácia a prostredie DP CPPPaP Svidník v Giraltovciach. Zhoda 

v hodnotení propagácie zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia ako aj učitelia 

hodnotili propagáciu ako dobrú.                    

- hodnotenie kvality a odbornosti zamestnancov. Odborný prístup bol 

respondentmi hodnotený v zhode – ako veľmi dobrý, s kvalitou práce bola 

spokojná väčšina, sťažnosti boli len v troch prípadoch. 

- vzťah odborných zamestnancov ku klientom bol hodnotený ako dobrý. 

- spolupráca v rovine rodič – škola. Tu je rozdiel vo výpovedi, kým rodičia 

hodnotili spoluprácu v rovine škola – rodič ako veľmi dobrú, u učiteľov tomu 

tak nebolo a hodnotili túto spoluprácu ako priemernú. Toto zistenie je 

dôležité pre CPPPaP, v správnom poradenskom postupe smerom k učiteľom, 

ale aj rodičom tak, aby táto rovina bola úplná, teda rodič – škola – centrum. 

- odporúčania a správy, ako jeden z produktov poradenskej práce a ich 

aplikácia a dodržiavanie sú dôležité pre ďalší celkový vývin našich klientov. 

Rodičia uvádzali, že školy dodržiavajú a akceptujú naše odporúčania 

a správy. 

- informatívne sme zistili, že  rodičia by boli ochotní si za odborný 

poradenský servis zaplatiť. 



 

Odporúčania pre ďalšiu riadia u prá u 

 
Na základe našich stanovených úloh prieskumu a následného 

štatistického spracovania dotazníkov poukazujeme na pozitívnu evalváciu 

zriadenia detašovaného pracoviska v Giraltovciach.  

Pre vedenie CPPPaP vyplývajú následné odporúčania pre ďalšie 

skvalitnenie riadiacej práce. 

 

Smerom k rodičom: 

- zlepšiť propagáciu (výroba letákov, metodických listov) 

-informácie pre lekárov – pediatrov. V Giraltovciach je tiež zriadený 

poradenský servis, ktorý poskytuje služby v oblasti logopédie, školskej 

psychológie, primárnej  antidrogovej prevencie a pod. 

- v spolupráci a Mestským úradom v Giraltovciach udržať priestory za tých 

istých ekonomických podmienok 

- zlepšiť materiálno-technické vybavenie (PC, telefónnu linku, miniknižnicu) 

- estetizácia čakárenských priestorov (detský kútik, zabezpečiť odbornú 

časopiseckú literatúru) 

- zlepšiť spoluprácu v rovine škola – rodič – centrum (pozitívna konfrontácia 

– stretnutia s rodičmi, s učiteľmi, aktívna účasť na združení rodičov – besedy, 

prednášky a pod.) . 

 

Smerom k učiteľom:  

- zabezpečiť častejšie stretnutia s pedagogickou verejnosťou „priamo v  

teréne“ 

- udržať dobrú spoluprácu v rovine škola – centrum 

- zlepšiť spoluprácu v rovine rodič – škola 

- zlepšiť propagáciu poradenského zariadenia (prednášky, besedy, deň 

otvorených dverí, zriadenie konzultačných hodín pre pedagogickú verejnosť). 

 

Návrhy na zlepšenia, ktoré rodičia uvádzali najčastejšie:                  

- účasť zamestnancov poradne na združení rodičov                  

- viac informácií o lateralite - ľavorukosti                      

- častejšie návštevy priamo v zariadeniach 

Návrhy na zlepšenie, ktoré učitelia uvádzali najčastejšie:                   

- častejšie spoločné sedenie, besedy, rozhovory,  prednášky               

- konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov a učiteľov                  

- pracovisko na škole                   

- aktívna a častejšia účasť na stretnutiach s rodičmi                   

- vyšetrenia priamo na ZŠ 

 



 

V dobe realizácie prieskumu bol schválený Zákon č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), preto chceme poukázať na 

nadčasovosť realizácie rozširovania centra vo forme zriaďovania 

detašovaného pracoviska, ako jeden z marketingových „ťahov“ diseminácie 

poradenského servisu, pretože takúto možnosť nový zákon jednoznačne 

odporúča. 

Na základe stanovených úloh zrealizovaného prieskumu 

a následného štatistického spracovania dotazníkov poukazujeme na pozitívnu 

evalváciu zriadenia detašovaného pracoviska v Giraltovciach. Zo 

zrealizovaného prieskumu vyplýva efektivita zriadenia detašovaného 

pracoviska, kde kvantita (počet klientov) nejde na úkor kvality. Preto 

odporúčame aj iným centrám v rámci svojho pôsobiska zriaďovanie 

detašovaných pracovísk.  

 

Grafi ké znázornenie vybraný h ukazovateľov:  

 

Odborný prístup    
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Spoluprá a škola a CPPPaP 
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INTELEKTOVO NADANÉ DETI POTREBUJÚ PRE SVOJ 

ROZVOJ PRIMERANÉ PODMIENKY 
 

Hovorí sa , že myslenie je ako padák – najlepšie funguje, keď je 

otvorené.  Je dokázané, že pre rozvoj osobnosti človeka je veľmi dôležité, 

aby bol otvorený voči novým, originálnym možnostiam. Stereotyp a rutina 

ubíjajú myslenie a tvorivosť človeka, naopak,  schopnosť experimentovať 

a nebáť sa nových vecí stojí na začiatku všetkého objavného. Nie sú to nové 

tvrdenia, ale známe fakty. Prišli mi na myseľ v súvislosti s tým, že 

zriaďovanie tried pre intelektovo nadané deti môže okrem pozitívnych reakcií 

vyvolať u niekoho aj pochybnosti. Predpokladám, že v tomto prípade 

vyplývajú najmä z nedostatku objektívnych informácií, preto uvediem 

niekoľko faktov.       

22% 

60% 

10% 

8% 

veľmi dobrá dobrá priemerná slabá  



 

 Áno, v niektorých okresoch Slovenska je zriadenie triedy pre 

intelektovo nadané deti  novinkou. Podčiarkujem v niektorých, pretože vo 

svete sú triedy pre nadané deti  súčasťou vzdelávacieho systému už niekoľko 

desaťročí. Odborníci uvádzajú, „že na Slovensku máme také oneskorenie 

v starostlivosti o nadané deti práve preto, že v čase socializmu sa o 

intelektovom nadaní a talentoch veľa nehovorilo, pretože sa to považovalo za 

neprípustné elitárstvo“. Starostlivosť o umelecké talenty sa však ani vtedy 

nespochybňovala (o tom svedčia základné umelecké školy a konzervatóriá), 

podobne bola zabezpečená starostlivosť o športové talenty.  

 Názor, že pri výchove a vzdelávaní nadané deti nepotrebujú 

podporu, že ich výkony sú dobré aj bez nej, je chybný a v odbornej literatúre 

sa označuje ako jeden z nepodložených mýtov, ktoré má  laická verejnosť 

o nadaní. Je zrejmé, že na to, aby sa akýkoľvek talent mohol rozvíjať, 

potrebuje vhodné podmienky. Pri rozhovoroch s učiteľmi  nášho okresu (ale 

platí to zrejme aj všeobecne) som zistila, že uvádzajú rôzne prekážky, ktoré 

im sťažujú adekvátnu starostlivosť o intelektovo nadané deti v bežnej triede.  

Sú to najmä :                       

- vysoký celkový počet detí v triede (často 25 žiakov  na I. stupni ZŠ , na 

druhom stupni aj viac), čo neumožňuje učiteľom venovať sa deťom  

dostatočne individuálne                 

- čoraz vyšší počet problémových detí, ktoré majú výrazné ťažkosti so 

zvládnutím učiva či správaním, tieto deti majú často individuálny učebný 

plán a vyžadujú od učiteľa veľa pozornosti                    

- nedostatok času a množstvo učiva, ktoré je potrebné prebrať so všetkými 

žiakmi a keďže vyučovacia hodina má len 45 minút, väčšinou  to ide na úkor 

tých šikovnejších detí, ktoré si „vedia poradiť samé“                    

- učitelia nemajú k dispozícii prepracovaný učebný plán, učebné osnovy ani  

učebnice či pracovné zošity, podľa ktorých by postupovali pri výuke 

intelektovo nadaných detí, musia sami aktívne vyhľadávať rôzne publikácie, 

úlohy na internete a podobne, čo je časovo  veľmi náročné a  učiteľ to môže 

ale i nemusí  robiť                      

-   učitelia doteraz neboli odborne pripravovaní  (na vysokej škole ani po jej 

skončení) na to, akými  metódami vyučovať intelektovo  nadaných 

žiakov, nie je podrobne vypracovaný ani systém vzdelávania intelektovo 

nadaných detí v bežných ZŠ. 

            Ešte jedna vec je podľa učiteľov i psychológov  dôležitá :  nadané 

dieťa má často v bežnej triede postavenie „hviezdy“, ktorá nemá 

konkurenciu. To niekedy vedie k tomu, že začne podceňovať svojich 

spolužiakov a celkovo sa  cíti nadradene, ale aj k tomu, že stratí motiváciu 

rozvíjať svoje nadanie, stane sa pasívnym, pretože „ je aj tak najlepšie“ 

(samozrejme, veľmi dôležitú funkciu pri formovaní jeho osobnosti zohráva aj 

rodina).         



 

   V triede pre intelektovo nadaných žiakov má dieťa prirodzenú 

konkurenciu, kladú sa na neho primerané požiadavky, ktorého ho nútia 

k aktivite a vylučujú, aby „zaspalo na vavrínoch“. . Dôležité tiež je, že 

v starostlivosti o deti v tejto triede je rovnomerne zastúpená výchovná aj 

vzdelávacia zložka, že sa dbá o harmonické rozvíjanie celej osobnosti 

dieťaťa, nielen o rozvoj jeho rozumových schopností.  

 Treba ešte spomenúť, že nie každá rodina, ktorá má doma 

intelektovo nadaného žiaka, si môže  finančne dovoliť podporovať jeho 

nadanie. Tieto deti potrebujú napr .množstvo  kníh, encyklopédií, počítač, 

jednoducho prísun informácií, ktoré mu bežná trieda často nemôže 

zabezpečiť, preto musí pomôcť rodič. Jedným z prínosov triedy pre 

intelektovo nadané deti v štátnej škole je, že každému dieťaťu, ktoré splní 

kritériá výberu, zabezpečí škola vybavenie potrebné k vyučovaniu bez 

ohľadu na  finančnú situáciu rodiny.         

 Nie vo všetkých vyspelých štátoch sú triedy pre nadané deti 

zriaďované. To je pravda. Ale ide o krajiny, ktoré už majú v bežných školách 

vytvorené výborné  podmienky na výučbu nadaných detí, napr. malý počet 

detí v triedach (do 15 detí), možnosť vyučovania detí v malých 3 až 4 

členných skupinách vo vyučovacích  predmetoch, v ktorých deti vynikajú, 

deti majú k dispozícii špeciálne učebnice a  učebné pomôcky, laboratóriá, 

špeciálne vybratých a vyškolených učiteľov pre prácu s nadanými deťmi, 

školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov, ktorí sa  im 

venujú a pod. V týchto krajinách však nemajú už ani školy či triedy pre deti 

s určitým typom postihnutia,   (mentálnym, zmyslovým či telesným), ktoré 

máme u nás, pretože práve z uvedených dôvodov aj týmto deťom dokážu 

zabezpečiť primerané podmienky na ich realizáciu v bežných školách 

a triedach. Kto pozná súčasný stav nášho školstva vie, že istý čas ešte potrvá, 

kým takáto situácia nastane aj na Slovensku a preto odborníci tvrdia, že 

dovtedy majú triedy pre intelektovo nadané deti opodstatnenie v systéme 

nášho vzdelávania.   

        Dôležité je tiež, že na tento fakt legislatívne reagovalo v tzv. 

školskom zákone aj MŠ SR a zároveň schválilo samostatný vyučovací 

predmet pre študentov pedagogických fakúlt – budúcich učiteľov, ktorý bude 

obsahovať metódy práce s intelektovo nadanými deťmi. 

        Myslím si, že rodičia  by si mali mať  možnosť  vybrať, či majú 

záujem, aby ich dieťa bolo vzdelávané v klasickej triede alebo triede pre 

intelektovo nadané deti. Nech sa rozhodnú akokoľvek je  dôležité, aby mali 

pri tomto svojom rozhodovaní dostatok objektívnych  a odborných 

informácií.   

      

                                                                  PhDr. Eva Balonová                                                        

                                                              riaditeľka CPPPaP Bardejov 



 

OD HISTÓRIE K SÚČASNOSTI, OD METODICKO-

SUPERVÍZNEJ ČINNOSTI KU KLIENTOVI 
 

Psychologické a pedagogické poradenstvo v rámci rezortu školstva 

má u nás vyše 50 ročnú tradíciu. Prvá psychologická výchovná klinika 

vznikla v Bratislave v roku 1958, dala základ budovania siete pedagogicko-

psychologických zariadení na Slovensku. O rok na to, v roku 1959 vznikla 

Psychologická výchovná klinika v Košiciach.   

 V roku 1962 bola zavedená na základných školách funkcia 

výchovného poradcu, v nasledujúcom roku na gymnáziách a postupne aj na 

ostatných stredných a špeciálnych školách. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej 

republike vyše 2 tisíc výchovných poradcov.   

 V roku 1967 sa začali zriaďovať okresné psychologické výchovné 

poradne a poradne pre voľbu povolania, ktoré sa po roku 1979 premenovali 

na okresné pedagogicko-psychologické poradne. Od roku 2008 sa tieto 

poradne transformovali na centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie.                 

  Keď Katedra psychológie UPJŠ v Košiciach začala v roku 1973 

dávať do praxe prvých absolventov psychológie, začalo sa postupne 

dobudovávať aj personálne obsadenie poradní vo Východoslovenskom kraji, 

a to v nasledovnom poradí: 

1969 - CPPPaP Rožňava 

1969 - CPPPaP Michalovce 

1970 - CPPPaP Poprad 

1971 - CPPPaP Prešov 

1973 - CPPPaP Košice - vidiek 

1973 - CPPPaP Humenné 

1973 - CPPPaP Bardejov 

1974 - CPPPaP Trebišov 

1974 - CPPPaP Spišská Nová Ves 

1975 - CPPPaP Stará Ľubovňa 

1976 - CPPPaP Vranov 

1976 - CPPPaP Svidník 

1980 - CPPPaP Košice – mesto 

 

Jubilujúce CPPPaP vo Svidníku vzniklo v roku 1976 za veľmi 

výraznej metodicko-odbornej a supervíznej pomoci doc. PhDr. Štefana 

Tatranského, CSc., ktorý bol externým pracovníkom Krajskej pedagogicko-

psychologickej poradne (KPPP) v Košiciach. Tým sa v praxi ukazovala aj 

potreba odborno-metodického vedenia odborných pracovníkov pedagogicko-

psychologických poradni (PPP) v kraji. 



 

Pred vznikom špecializovaného oddelenia metodického vedenia 

pedagogicko-psychologických poradní zabezpečoval odborno-metodické 

vedenie poradní PhDr. Jozef Ihnacík, ktorý vo funkcii zástupcu riaditeľa 

KPPP vykonával inštruktážne návštevy na jednotlivých okresných 

pedagogicko-psychologických poradniach. Na základe vyhlášky č. 99/1980 

Zb. sa od 1. októbra 1982 zriadilo na KPPP oddelenie metodického vedenia 

okresných PPP. Metódy a formy metodického vedenia sa stále rozširovali a 

zahŕňali hlavne tieto aktivity: 

- semináre pre odborných pracovníkov a sociálne 

pracovníčky,  

- školenia, konzultačné dni a vydávanie metodických 

listov,  

- pracovné stretnutia s monotematickým zameraním,  

- stáže pre odborných pracovníkov a sociálne 

pracovníčky. 

 

Pracovníci oddelenia vykonávali na poradniach metodicko-

inštruktážne návštevy a kontrolné komplexné odborné previerky s cieľom 

dosiahnuť vysokú odbornú a efektívnu úroveň poradenskej činnosti 

pedagogicko-psychologických poradní.    

 V súčasnosti, po transformácií pedagogicko-psychologického 

poradenstva v rámci rezortu školstva v roku 2008 je systém výchovného 

poradenstva dobudovaný vo všetkých okresoch na Slovensku. Odborné 

inštitucionalizované služby psychologického a výchovného poradenstva 

deťom, mládeži, rodičom a pedagogickým zamestnancom v rezorte školstva 

v Slovenskej republike sa však neustále formujú. Nielen zriadením školských 

zariadení výchovného poradenstva a zavedením funkcie výchovných 

poradcov, ale aj školských psychológov a postupným dotváraním systému 

psychologického a výchovného poradenstva na školách a školských 

zariadeniach.       

 S novou legislatívou vymedzujúcou úlohy a postavenie školských 

zariadení výchovného poradenstva vznikla potreba poveriť vybrané centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie metodickým 

usmerňovaním poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej 

pôsobnosti jednotlivých krajských školských úradov. Metodické 

usmerňovanie primárne vyplýva z  §130 ods. 10 zákona č. 245/2008  Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Ide tak o nadviazanie na tradíciu metodických oddelení na KPPP.

 CPPPaP, Karpatská 8, Košice bolo v súčasnosti poverené  Krajským 

školským úradom v Košiciach zabezpečiť metodické usmerňovanie 

poradenských zariadení v jeho územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti.  

 



 

Úlohou tohto metodického usmerňovania je vyvíjanie metodicko-

supervíznej činnosti, ktorej cieľom je skvalitniť poskytovanie služieb 

klientom zo strany školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

a zvýšiť efektívnu výmenu informácii medzi týmito zariadeniami.

 V súčasnosti počet klientov, ktorí prejavujú záujem alebo potrebu 

o poradenstvo zo strany školských zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Košiciach, 

narastá. Poradenská pomoc je špecifická a vyžaduje si vysokú mieru 

ovládania profesijných kompetencií a zručností. Odborní zamestnanci nemajú 

možnosť stretnutí na workshopoch zameraných na výmenu informácií, 

diagnostických postupov, čo skvalitňuje poskytovanie poradenských služieb 

klientom. 

CPPPaP, Karpatská 8 v Košiciach realizuje metodicko-supervíznu 

činnosť, zameranú na tieto prioritné okruhy:   

1.  Vytvorenie metodicko-informačného miesta s materiálovo-technickým 

vybavením v rámci metodickej a supervíznej činnosti CPPPaP, 

Karpatská 8, Košice, pre kvalitné a pružné poskytovanie metodickej 

pomoci. Ide o materiálne a technické zabezpečenie supervízneho 

pracoviska pre zabezpečenie nasledovných cieľov:  

a) Monitoring vzdelávania, školení, kurzov, workshopov pre rozvoj 

kompetencií odborných pracovníkov, s cieľom zabezpečiť neustále 

nové a aktuálne informácie o možnostiach odborného rastu a rozvoja 

profesijných kompetencií odborných zamestnancov pre výkon ich 

práce.  

b) Sledovanie projektových výziev do ktorých sa môžu zapojiť 

jednotlivé pracoviská. Centrá majú možnosť reagovať na rôzne 

spolupráce v rámci výziev na predkladanie projektov, alebo sa sami 

môžu uchádzať o realizáciu svojho projektu na základe výziev 

zverejnených jednotlivými rezortami.  

c) Monitorovanie vydávaných nových testov, program a metodík pre 

kvalitné poskytovanie služieb so strany odborných zamestnancov.  

d) Zefektívnenie komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami. 

e) Z dlhodobého hľadiska možnosť vydávať elektronické študijné 

materiály a metodiky ku kvalitnej činnosti odborných zamestnancov 

a sociálnych pracovníkov 

 

2.  Realizácia odborných seminárov, kurzov, tréningov a workshopov, 

ktoré budú venované výraznému spektru činnosti a poskytovaných 

služieb zo strany centier pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva zameraných 

na nasledovné oblasti: 

 



 

I. Oblasť psy hologi kého poradenstva, diagnostiky a terapie 

zameraná na nasledovné  iele: 

a) Efektívna práca a poskytovanie služieb zameraných na 

školskú spôsobilosť u detí v materských školách.  

b) Efektívnu starostlivosť detí a mládeže v období adolescencie, 

pre ich zdravý osobnostný a sociálny vývin.  

c) Realizáciu depistáže, screeningu a sociometrie 

v podmienkach centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického 

poradenstva.  

d) Poradenstvo a diagnostika pre detí a mládež rómskeho etnika.  

e) Vytvorenie efektívneho programu zameraného na výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu.  

f) Efektívnu starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov. 

g) Psychologická starostlivosť o žiakov so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

II. Oblasť špe iálno-pedagogi kého poradenstva a diagnostiky 

zameraná na nasledovné  iele: 

a) Efektívnu starostlivosť o detí a mládež so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

b) Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o detí a mládež 

s poruchami učenia, správania a poruchami reči.  

III. Oblasť kariérového poradenstva zameraná na nasledovné 

ciele: 

a) Zhodnotenie efektívnosti doterajších postupov a techník 

používaných pri kariérovom poradenstve. Skompletizovať 

osvedčené postupy a diagnostické techniky pre ich realizáciu 

na základných a stredných školách.   

b) Inovovať kariérové poradenstvo na základných a stredných 

školách na základe používania inovatívnych metód a techník 

s využitím elektronických dotazníkov a programov 

a vytvorenie jednotnej batérie testov a dotazníkov pre 

kariérové poradenstvo. 

IV. Oblasť preven ie zameraná na nasledovné  iele: 

a) Osobnostný a sociálny rozvoj detí a mládeže na školách 

pomocou prevencie závislostí  (látkových – drogy, alkohol, 

fajčenie; nelátkových – sociálne siete, PC hry, online hry).  

b) Osobnostný a sociálny rozvoj detí a mládeže na školách 

pomocou prevencie sociálno-patologických javov 

(šikanovanie, kyberšikanovanie, agresia, intolerancia, 

obchodovanie s ľuďmi a i.). 

 

 



 

V. Oblasť metodi kej starostlivosti zameraná na nasledovné  iele: 

a) Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg,  ako 

medzičlánok medzi školou a poradenským psychológom. 

b) Metodická starostlivosť o výchovných poradcov v oblasti 

osobnostného rozvoja a rozvíjaní profesijných kompetencii 

a zručností najmä v osobnostnom vývine žiakov, kariérovom 

vývine žiakov, práca s nadanými žiakmi, práca so žiakmi 

s ŠVVP. 

c) Metodická starostlivosť o koordinátorov prevencie v oblasti 

osobnostného rozvoja a rozvíjaní profesijných kompetencii 

a zručností najmä vo využívaní preventívnych programov 

a preventívnych aktivít, tvorba preventívnych projektov, 

spolupráca s CPPPaP a CŠPP v oblasti prevencie závislostí 

a sociálno-patologických javov.  

d) Starostlivosť o učiteľov v materských školách, základných 

školách a stredných školách.  

VI. Oblasť legislatívy a administratívy zameraná na nasledovné 

ciele: 

a) Výklad zákonov, vyhlášok, nariadení vlády, smerníc 

a metodických usmernení týkajúcich sa činnosti centier 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

centier špeciálno-pedagogického poradenstva a rozšírenie 

právneho vedomia  odborných zamestnancov. 

b) Efektívna práca v oblasti programov EvuPP, Proforient a i. 

 

3.  Vypracovanie metodík, metodických pomôcok a študijných materiálov 

z jednotlivých oblastí pre efektívne poskytovanie poradenských služieb 

v tlačenej a elektronickej podobe. Ide najmä o vytvorenie metodík:  

- metodická starostlivosť o výchovných poradcov na základných 

a stredných školách 

- metodická starostlivosť o koordinátorov prevencie na základných 

a stredných školách 

- metodická starostlivosť o školských psychológov 

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadané deti a mládež 

- výcviková skupina – arteterapia a peer program  

- kariérové poradenstvo na základných a stredných školách 

- pedagogicko-psychologická starostlivosť o materské školy. 

Komplexnosť záberu a riešenia problémov detí v oblasti učenia, 

správania, voľby povolania a prevencie dokazuje svojou funkčnosťou aj 

CPPPaP vo Svidníku, kde sú výstupy z praxe prezentované na viacerých 

odborných fórach, prostredníctvom odborných zamestnancov, ale hlavne 

riaditeľa PaedDr. Vladislava Artima.  



 

Dovoľte mi popriať tvorivú invenciu, efektívnu pomoc a adekvátne 

riešenia problémov detí, mládeže, ich rodičov, ale aj pedagógov v školách 

a školských zariadeniach, ale aj oceniť snahu pracovať na vysokej 

kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni všetkých zamestnancov tejto inštitúcie 

v intenciách požiadaviek súčasnej školskej praxe.  

 

           PhDr. Jozef Ihna ík, PhD. 

riaditeľ CPPPaP, Karpatská 8, Koši e 

 

 

 

DYNAMICKÉ HODNOTENIE UČENLIVOSTI 
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  Anotá ia:  Konvenčné testovanie kognitívnych  schopností,      

  nazývané aj statickým testovaním kognitívnych schopností testuje   

  momentálny  stav  vývinu kognitívnych  schopností.  Alternatívna   

  posudzovacia paradigma nazývaná dynamické testovanie 

a hodnotenie kognitívnych schopností testuje  a hodnotí latentnú kognitívnu a učebnú 

kapacitu testovaných osôb, resp. učenlivosť. Použitie tejto paradigmy môže byť 

komplementárnym diagnostickým prostriedkom pri nepredpojatom posudzovaní 

kognitívnych schopností i školskej pripravenosti dieťaťa. V príspevku sú 

prezentované súčasné koncepcie dynamického testovania schopností a ich praktické 

aplikácie.  

 

Kľúčové slová: statické testovanie kognitívnych schopností, dynamické testovanie 

kognitívnych schopností, učenlivosť, na kurikulum orientované dynamické testovanie 

a hodnotenie. 

 

ÚVOD   

 Konvenčné testy kognitívnych schopností kam patria testy 

inteligencie ako aj ďalšie testy  intelektových schopností, sú zamerané na 

testovanie určitého stavu vývinu schopností. Z dôvodu orientácie 

konvenčných testov na testovanie momentálneho stavu vývinu schopností i 

kvôli spôsobu ich administrácie sú niektorými autormi označované ako 

statické testy (Feuerstein et al. 1979, Budoff 1987), statická testovacia 

paradigma alebo  testy administrované v statickom testovacom 

(diagnostickom) prostredí (Sternberg - Grigorenková 2002). Konvenčnými 

testami testovaná kognitívna schopnosť je obrazom  momentálnej úrovne, do 

akej sa rozvinula schopnosť testovanej osoby
2
. Ináč povedané - testy 

                                                 
1 Príspevok bol súčasťou riešenia projektu APVV - 0073 - 06 Dynamické testovanie latentných 

učebných kapacít detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
2 Termín schopnosť v súlade so Švecom (2004, s.18) vnímame ako najvšeobecnejšiu vlastnosť 
osôb a v prenesenom zmysle aj vecí; „ľudskú schopnosť ako predpokladovú vlastnosť sociálnych 



 

kognitívnych schopností  vytvorené a používané na princípe tradičného 

statického testovania testujú produkty testovania sformované ako výsledok už 

existujúcich schopností. Používané konvenčné testy schopností a školskej 

spôsobilosti sú málo citlivé na odhalenie možného rozsahu kognitívnych 

schopností testovaných detí. Podľa Sternberga a Grigorenkovej (2002) 

nemajú kapacitu priniesť úplné informácie o skutočných schopnostiach – o 

latentnej kognitívnej a učebnej kapacite testovaných osôb, čo v konečnom 

dôsledku môže byť prekážkou nepredpojatého posudzovanie kognitívnych 

schopností i školskej pripravenosti dieťaťa. Jednou z alternatív k statickému 

testovaniu kognitívnych schopností je dynamická posudzovacia paradigma, 

zahŕňajúca testovanie a hodnotenie. V príspevku sa zameriavame na analýzu 

teoretických súvislosti a koncepcií dynamického testovania i hodnotenia ako 

východiska pre tvorbu pôvodného nástroja zameraného na možnú predikciu 

výkonu dieťaťa v štandardnom inštitucionalizovanom edukačnom prostredí. 

1. Dynami ké testovanie a hodnotenie kognitívny h s hopností 

 Dynamické testovanie a hodnotenie (dynamic testing and 

assessment) má v porovnaní s konvenčným testovaním a hodnotením 

potenciál odhaliť latentnú kapacitu kognitívnej schopností testovaného. 

V súčasnej zahraničnej literatúre môžeme však nájsť aj viacero termínov 

označujúcich uvedený koncept: dynamické testovanie/dynamické hodnotenie, 

interaktívne testovanie/hodnotenie, meranie zóny najbližšieho vývinu,  

asistované testovanie/hodnotenie, testovanie učebných 

predpokladov/potencialít (Feuerstein et al. 1979, Budoff 1987, Guthke 1993, 

Lidzová 2000a, 2000b, Tzuriel 2000, Feuerstein Reuven – Falik - Feuerstein 

Raphael 2006) dynamická testovacia paradigma (Sternberg - Grigorenková 

2002).  

Na základe analýzy literárnych prameňov môžeme vymedziť nasledujúce 

rozdiely medzi konvenčnou/statickou  a alternatívnou/dynamickou 

testovacou paradigmou:  

1. Cieľ/účel testovania. Cieľom statického testovania schopností je merať 

produkt - výkon žiaka v teste. Ten je výsledkom už existujúcich schopností 

žiaka. Podľa Sternberga - Grigorenkovej (2002) dynamické testovanie sa 

upriamuje na kvantifikáciu psychických procesov súvisiacich s učením sa 

a so zmenou, teda kognitívnou modifikovateľnosťou žiaka (pozn. IK). 

Statické testovanie analyzuje manifestovanú úroveň vývinu, resp. rozvoja 

                                                                                                         
individualít byť, a teda poznávať, hodnotiť, konať, dorozumievať sa a porozumieť si“. 

V celom texte tohto príspevku nasledujeme pedagogický model hierarchickej klasifikácie 

schopností navrhnutý spomínaným autorom (bližšie Švec, 2004, s. 19). V rámci dimenzie 
činnostných domén schopností sa naša pozornosť sústreďuje primárne na kognitívno-intelektové 

(rozumové schopnosti), konkrétnejšie na ich prejav v procese statickej a dynamickej testovacej 

paradigmy  schopností.   

          



 

kognitívnych schopností, dynamické testovanie sa zameriava na proces 

vývinu, resp. sledovanie možnosti zmeny kognitívnych schopností 

aktivovaných v procese riešenia úlohy - teda mieru kognitívnej 

modifikovateľnosti testovaného.  

2. Štruktúra testu. Statické testovanie kognitívnych schopností využíva 

sústavu položiek, úloh, ktoré testovaná osoba rieši. Výkon v takomto type 

testov sa premieta do premysleného systému hodnotenia výkonu 

v kvantitatívnej - numerickej alebo kvalitatívnej – slovnej podobe. 

Dynamické testovanie má spravidla nasledujúcu štruktúru: spočíva v 

testovaní ako takom (využíva statické testovanie v podobe administrácie 

pretestu - základnej úlohy a posttestu - transferovej úlohy; dokonca aj 

položky testu môžu byť totožné alebo podobné tým, ktoré sa objavujú 

v statických testoch kognitívnych schopností), je však obohatené o edukačný 

(vzdelávací, formatívny) zásah, o premyslený systém edukačnej inštrukcie. 

Inými slovami, vzdelávacia a evalvačná (hodnotiaca) funkcia testovania sú 

integrované, na rozdiel od ich typickej separácie pri konvenčnom testovaní. 

Spoločným znakom mnohých nástrojov na posudzovanie kognitívnej 

modifikovateľnosti je využívanie postupov programovaného vyučovania v 

podobe aplikácie zásady malých krokov. Tá spočíva v princípe progresívnej 

aproximácie, t.j postupného približovania sa k cieľu tak, že testujúci 

poskytuje žiakovi návody a inštrukcie ako úlohu vyriešiť. Ináč povedané, 

možný spôsob riešenia úlohy je prostredníctvom detailnej kognitívnej 

analýzy úlohy rozčlenený na veľmi malé úseky, kroky. Tieto elementárne 

operácie s úlohou na seba nadväzujú a predstavujú akýsi systém 

odstupňovanej pomoci
3
. 

3. Spätná väzba. V statickom testovaní testovaná osoba rieši sériu položiek s 

minimálnou alebo žiadnou spätnou väzbou. Naopak, ako hodnotí Sternberg - 

Grigorenková (2002) poskytnutie spätnej väzby je častejšie vnímané ako 

chyba testovania  a niečo, čomu je nutné sa vyhýbať. Statické testovanie 

neumožňuje testovanému poskytovať spätnú väzbu o kvalite výkonu v 

procese testovania. Dynamické testovanie na rozdiel od statického testovania 

umožňuje poskytovať spätnú väzbu v explicitnej alebo implicitnej podobe. 

Typ spätnej väzby súvisí s typom dynamického testovania. Testovaná osoba 

má príležitosť v procese testovania učiť sa prostredníctvom troch typov 

reakcií administrátora: a) spätnej väzby, b) edukačných návodov, inštrukcií 

                                                 
3 V zahraničnej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmom  hint v hlavnej elaboračnej fáze riešenia 

úlohy. Hint, resp. hintová procedúra  je označením tej časti dynamického testu, ktorá má 

edukačný rozmer a spravidla nasleduje po preteste, alebo zadanej úlohe testu.  Slovo hint 
vnímame vo význame pomoc, rada, inštrukcia, návod... a hintová procedúra ako postup, 

v ktorom administrátor testu operuje hintami, t. j radami, inštrukciami, učí dieťa riešiť úlohu 

daného typu, poskytuje návod, ako postupovať správnym spôsobom  apod.  
 



 

a vysvetlení, c) často krát aj prostredníctvom extenzívnej praktickej činnosti 

(napr. pri dynamických testoch dlhodobejšieho charakteru).   

4. Vzťah administrátor-respondent. V statickom testovaní je administrátor 

spravidla neutrálnou a na vzťahu k testovanému nezainteresovanou osobou. 

V dynamickom testovaní je konvenčný jednokanálový psychometrický 

prístup modifikovaný do podoby obojsmerného interaktívneho vzťahu 

administrátor-respondent ( bližšie Davydov 1986, Guthke 1993, Sternberg - 

Grigorenková 2002  a ďalší).  

 

2. Súčasné kon ep ie dynami kého testovania kognitívny h s hopností  

 Dôležitým komponentom kognitívnych schopností človeka je 

výkonnosť, efektivita jeho učenia sa (learning efficiency), ktorá určuje mieru 

jeho kognitívneho výkonu v edukačnej situácii. Táto môže definovaná ako 

výkonnosť, na základe ktorej sa objaví učenie sa (Resingová - Ruijssenaars -

 Bosma 2002), resp. učenlivosť. Tento termín je v našej pedagogickej 

literatúre málo frekventovaný, nebýva často predmetom výskumných a 

experimentálnych analýz. Švec (2007) v súvislosti s touto problematikou 

uvádza nový termín discentabilita. Podľa Resingovej,  Ruijssenaarsa 

a Bosmu (2002) učenlivosť žiaka nie je len záležitosťou rýchlosti a tempa 

spracovávania informácií. Rovnako je dôležité, akým spôsobom je 

kognitívny výkon manifestovaný – t.j. efektívnosť spôsobu selekcie, radenia, 

modifikovania procesuálnych komponentov riešenia problému. 

Metakognitívne procesy ako plánovanie, monitorovanie  a kontrola vlastných 

rozhodovacích procesov hrajú fundamentálnu rolu.  

Koncept učenlivosť vychádza zo sociokultúrnej teórie vyšších kognitívnych 

funkcií (Vygotskij 1978). Najčastejšie je charakterizovaný súbežne a 

v súvislosti s predstavením i definovaním alternatívnej, vyššie spomínanej 

diagnostickej paradigmy – dynamického testovania a hodnotenia, ktoré je 

zamerané na testovanie kognitívnych schopností detí v dynamickom móde, 

teda so zreteľom na sledovanie možnej modifikácie kognitívnych kapacít 

a teda aj identifikáciu učenlivosti i kognitívnej modifikovateľnosti.  

Podľa Aalsvoortovej et al. (2002) koncept – učenlivosť - bol vyvinutý za 

účelom prekonania problému, ktorý nechali otvorený rôzne definície 

inteligencie. Podľa spomínaných autorov učenlivosť je „miera progresu 

dieťaťa po tréningu, alebo rozsah pomoci, ktorú dieťa potrebuje, vnímavosť 

dieťaťa na inštrukcie v rámci školského kontextu, alebo miera a stupeň 

autonómie, ktorú dieťa dosiahne (je schopné dosiahnuť, pozn. IK)  počas 

inštrukcie“ (s. 112). 

 Vo výskumoch konceptu učenlivosti môžeme v súčasnosti rozlíšiť 

niekoľko trendov líšiacich sa v teoretických východiskách skúmania 

a interpretácie konceptu, rovnako i v metodológii jeho výskumu.   



 

Spojenie konceptov učenlivosť a dynamická testovacia paradigma je 

reprezentatívne zastúpené v nasledujúcich teoretických východiskách a 

koncepciách: 

1. Teoretická predstava Vygotského (a jeho pokračovateľov) o zóne 

najbližšieho vývinu (zone of proximal development) (Vygotskij 1978, 1987, 

Davydov 1986, Kozulin, 1998 a ďalší). Vygotskij okrem inovatívneho 

prístupu k problematike rozvoja kognitívnych funkcií upozornil aj na 

alternatívny spôsob ich hodnotenia. Podľa Kozulina (1998) bol jedným 

z prvých kritikov inteligenčných testov. Vygotskij a jeho pokračovatelia 

upriamujú pozornosť na možnosť testovania zóny najbližšieho vývinu 

dieťaťa, t. j. rozsahu schopností nachádzajúcich sa medzi dosiaľ 

neprejavenými potencionálnymi schopnosťami a schopnosťami, ktoré sa už 

u dieťaťa prejavujú v podobe výkonu, ináč povedané testovanie sa má 

zameriavať nielen na testovanie schopností a kognitívnych procesov, ktoré 

boli sformované do momentu testovania, ale aj tie, ktoré sa rozvinuli 

v procese testovania.                      

2. Teória prameniaca z Learning Potential Assessment Device – Metóda 

hodnotenia učebných potencialít (LPAD) Feuersteina. Táto koncepcia je 

zásadne odlišná od tradičných psychometrických, normatívnych testovacích 

postupov. Paradigmatický systém LPAD presúva pozornosť z testovania 

a hodnotenia toho, čo je testovaná osoba schopná preukázať v danom 

momente testovania, na predikovanie, resp. hodnotenie, posúdenie toho, aké 

zmeny v behaviorálnych prejavoch osoby možno očakávať pri aplikovaní 

selektovaných stimulov (Feuerstein, R. et al. 2006, s. 163). Selektované 

kognitívne stimuly predstavujú systém intervencií zameraných na 

modifikáciu kognitívnych štruktúr osobnosti. Ich účelom je odhaliť skrytý 

potenciál (hidden potential) testovaného, ktorý nie je odhalený 

v manifestovanej podobe v momente testovania.  Nie menej dôležitým 

cieľom aplikácie LPAD je postrehnúť a interpretovať nutné podmienky pre 

cieľavedomé zmeny v úrovni kognitívného výkonu testovanej osoby.  

Koncepcia LPAD, úspešne používaná v rôznych cieľových skupinách viac 

ako 40 rokov je zameraná na identifikáciu (v procese administrácie 

jednotlivých subtestov) deficitných kognitívnych funkcií testovaného. 

Výsledky analýzy deficitných kognitívnych funkcií vychádzajú z detailnej 

kognitívnej analytickej mapy úlohy, ktorú má dieťa riešiť a následne zo 

inštrukčných postupov, ktorých zámerom je podľa Feuersteina Reuvena et al. 

(2006) určiť: 

Aká je kapacita maximálneho výkonu testovaného? 

Aké učebné postupy, inštrukcie sú nutné, aby sa sme umožnili osobe 

dosiahnuť vyššiu úroveň kognitívnej performancie? 

Aké sú prekážky adekvátneho kognitívneho výkonu testovaného a ako možno 

tieto prekážky odstrániť?  



 

3. Teória merania učebných potencialít Budoffa je ďalším z možným typom 

dynamického testovania. Budoffov dynamický test kognitívnych schopností 

pozostáva z dvoch častí: a) úlohy testu, ktoré sú počas testovania 

administrované postupne v individualizovanom klinickom testovacom 

prostredí, b) dopredu zostavený súbor inštrukcií, resp. premyslene 

odstupňovanej pomoci, ktorá rešpektuje zásady konštrukcie poznania dieťaťa 

v istom období kognitívneho vývinu (In Sternberg - Grigorenková 2002). Ak 

dieťa nevie vyriešiť úlohu, postupne sú administrované návody, rady 

smerujúce k vyriešeniu  – až po úplné vyriešenie úlohy alebo nasleduje 

„vzdanie sa“ – rezignácia dieťaťa (Budoff 1987). Pre hodnotenie je dôležitý  

počet malých krokov, (použijúc terminológiu programovaného vyučovania) 

ktoré dieťa potrebovalo na vyriešenie úlohy  V prácach Budoffa je koncept 

učenlivosti definovaný ako maximálny stupeň zlepšenia výkonu, ktorý môže 

byť dosiahnutý tréningom.  

V súčasnosti existujú praktické aplikácie niekoľkých koncepcií dynamického 

testovania a hodnotenia. Všetky súčasné koncepcie dynamického testovania 

v celosvetovom kontexte sú v podstate rozvinutím, modifikáciou, prepojením 

vyššie spomínaných základných teoretických koncepcií, predmetom 

pozornosti ktorých je: 1. definovanie učenlivosti ako psychodidaktického 

konceptu, 2. možnosť diagnostiky učenlivosti, 3. určenie intervenčných 

stratégii kognitívnej modifikovateľnosti jednotlivca. Aj keď v poslednom 

období narastá počet modelov dynamického testovania,  podľa Sternberga a 

Grigorenkovej (2002) ich možno zoskupiť do štyroch „klastrov“ („clusters“ 

of dynamic testing, s. 47): 1. metakognitívne intervencie zacielené na 

naučenie sa generalizovateľných konceptov a princípov (napr. Feuerstein et 

al. 1979), 2. prístupy, ktoré pôsobia na učenie sa počas samotného testu 

(napr. Guthke 1993, Brownová et al. 1992), 3. metódy, ktoré využívajú 

reštruktúrovanie testovej situácie (napr. Carlson - Wiedl 1978) a 4. modely, 

ktoré trénujú jednoduchú kognitívnu funkciu (napr. Spector 1992).        

Možno zhrnúť: Dynamické procedúry hodnotenia a testovania kognitívnych 

schopností možno kategorizovať podľa nasledujúcich kritérií:      

I. Podľa účelu použitia: 

a) klinické, aplikované primárne s cieľom diagnostickým. Dynamické 

testovanie a hodnotenie  je v týchto intenciách vnímané ako komplementárny 

nástroj pri posudzovaní mentálnych porúch, vylúčení mentálnej retardácie, 

identifikácii nadania  apod.,  

b) edukačné, ktorých hlavným cieľom je odhalenie prekážok kognitívneho 

vývinu dieťaťa, bariér pri učení sa - primárnym účelom aplikácie testu je 

zostaviť adekvátny plán pre kognitívnu modifikáciu dieťaťa. 

II. Podľa miery štandardizácie: 

a) štandardizované  v rovine úloh testu i inštrukčnej časti,  



 

b) štandardizované – len v rovine úloh; inštrukčná časť dynamického 

testovania a hodnotenia sleduje kognitívne reakcie dieťaťa a má 

neštruktúrovanú a neštandardizovanú podobu.       

III. Podľa časového hľadiska administrácie testu: 

a) krátkodobé – trvajúce krátky časový úsek, pohybujúci sa v rozpätí 

niekoľkých desiatok minút,  

b) dlhodobé – administrácia testu môže trvať niekoľko hodín aj dní.   

IV. Z hľadiska počtu účastníkov: 

a) individuálne – aplikácia testu prebieha v interakcii testujúceho s jedným 

respondentom,  

b) skupinové – v procese testovania administrátor pracuje so skupinou 

respondentov.   

V. Z hľadiska typu, formy a obsahu položiek DT:  

a) test obsahujúci všeobecné domény, nezávislé na školskom kurikule  

(domain-general, curriculum independent test), tieto testy a ich inštrukčné 

časti sa upriamujú na identifikáciu a tréning konkrétnej kognitívnej funkcie, 

alebo kombináciu kognitívnych funkcií, ktoré sú nutné pre riešenie istej 

úlohy,  

b) testy, ktorých domény sú prepojené s obsahom školského kurikula - súvisia 

s obsahom vzdelávania (curriculum related tests).  

 Dynamické testovanie bolo doposiaľ aplikované v širokom spektre 

kontextov. Feuerstein et al. (1979) a Hessels (2000)  odporúčajú použiť 

dynamické  testovanie ako alternatívu, resp. ako komplementárny postup ku 

konvenčnému statickému testovaniu v prípade populácie zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, pretože práve odlišný modus dynamického 

testovania umožňuje takmer presne odhaliť “vyvíjajúcu sa schopnosť” detí zo 

sociálne znevýhodnených skupín. 

2.1.  Na kurikulum orientované dynami ké hodnotenie a testovanie 

kognitívny h s hopností 

V poslednom období mnohí výskumníci v oblasti kognitívnej edukácie 

a psychológie (združení v profesionálnej asociácii International Association 

for Cognitive Education and Psychology)  presúvajú pozornosť z testov 

kognitívnych schopností, ktorých základom je testovanie a tréning v rovine 

všeobecných domén – všeobecných kognitívnych schopností, nezávislých na 

školskom kurikule na testy a procesy hodnotenia, ktoré sú prepojené s 

obsahom školského kurikula. V súvislosti s vyššie uvedeným možno 

identifikovať tieto kurikulárne prepojené typy dynamických testov: 

-dynamické testy, ktoré obsahujú reálne školské úlohy, väčšinou prepojené 

s matematikou a čítaním (Ruijssenaars - Oud 1987, Tissing  1993 In 

Resingová - Ruijssenaars - Bosma (2002) Tissing - Hamer - Van Luit 1993), 

 



 

-testy, obsahujúce úlohy, ktoré merajú procesy súvisiace s procesmi učenia sa 

v reálnych školských kontextoch (Lidzová 2000a).  

 Spoločným znakom uvedených aplikácii a koncepcií dynamického 

testovania je vnímanie dynamického testovania: 

a) ako spôsobu testovania latentných učebných predpokladov dieťaťa, 

produktom čoho je  

b) získanie informácie o nedostatočne rozvinutých kognitívnych funkciách 

testovaného, rovnako aj o percepčných a ďalších kognitívnych aj 

metakognitívnych bariérach, ktoré pôsobia v procese učenia sa dieťaťa ako 

východiska pre  efektívne vyučovanie a rozvoj kognitívnych schopností 

v zóne najbližšieho vývinu. 

Účelom kurikulárne prepojených dynamických testov je využiť potenciál 

tejto alternatívnej posudzovacej paradigmy pre predikovanie správania sa 

testovaného v štandardnom prostredí školskej triedy pri plnení nárokov školy 

(Allal – Ducrey, 2000 In Van der Aalsvoort et al. 2002).  

Pri tvorbe kurikulárnych typov dynamických testov je primárnym cieľom 

aplikovať do procesu tvorby inštrukcie informácie o tom,  aké sú nároky na 

kognitívne schopnosti jedinca, rovnako ako aj  požiadavky na výkon dieťaťa 

definované v školskom kurikule. Informácie získané pri tomto type testov 

môžu byť použité v procese zostavovania individuálnych edukačných plánov 

pre dieťa a poskytujú komplementárne informácie o predikcii 

efektívneho/neefektívneho výkonu dieťaťa v podmienkach štandardnej 

edukácie. 
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DROGOVÁ PREVENCIA U RÓMSKYCH ŽIAKOV 
 

 Psychosociálne a kultúrne determinovaná odlišnosť výchovného 

pôsobenia rómskej rodiny ma svoj priemet v správaní rómskych detí. Jedným 

z nežiaducich prejavov je skorý kontakt s návykovými látkami (alkohol, 

tabak, solvenciá) zasahujúci už etapu mladšieho školského veku. Uvedená 

skutočnosť je imperatívom v kontexte  zdravotno  preventívneho pôsobenia 

spoločenských zložiek s osobitným postavením  školy.   

 Rómske deti predstavujú špecifický spoločenský a užšom slova 

zmysle edukačný fenomén, ktorý je sformovaný odlišnosťami životného 

štýlu, kultúrno-historickými, psychosociálnymi a ekonomickými faktormi. 

Prejavmi tejto skutočnosti, sú napr.  verbálny a  následne kognitívny deficit, 

obmedzená informovanosť determinovaná mnohokrát izolovanými lokalitami 

pre bývanie, nedoceňovanie významu vzdelávania,  odlišné tradície a odlišné 

vnímanie rodinnej výchovy, nezriedka nedostatočná úroveň zdravotného 

uvedomenia, osobnej a  komunálnej hygieny, zvýšená chorobnosť, častejšie 

zdravotné a  psychické postihnutia, nízky vek prvorodičiek a  s  tým súvisiaca  

mnohodetnosť, častá invalidita v  rodine, neidentifikovanie sa so všeobecne 

akceptovanými normami, zameranie na prítomnosť bez ambície plánovať, 

vysoká nezamestnanosť, sociokultúrna rezistencia, absencia vlastnej stratégie 

sociálnej zmeny. Konštatujeme, že v kontexte prezentovanej zložitosti 



 

formulovaných skutočností je významným  predpokladom pozitívnej zmeny 

vzdelávanie a vzdelanosť Rómov.   

      Historický a aktuálny vzťahový rámec uvedeného je v centre záujmu 

 odbornej verejnosti s ambíciou riešiť problém prostredníctvom akceptovania 

edukačných odlišností rómskeho etnika. Škola mnohokrát nedostatočne 

reflektuje adjustačnú pozíciu rómskych detí, správa sa k rómskemu žiakovi 

akoby prešiel  rovnakou sociálnou a  kultúrnou  skúsenosťou ako deti 

príslušníkov majoritnej spoločnosti (Porubský, 2004). Účinnosť edukácie 

rómskych žiakov pritom vyžaduje rešpektovanie východiskovej situácie. 

Myslíme tým  potrebu formulovať edukačné ciele v intenciách poznaných 

lokálnych špecifík a individuálnych potrieb žiakov, spôsobilosť  organizovať 

a  riadiť edukačný proces tak, aby presiahol hranice školy a triedy smerom 

k rodinám žiakov a k miestnej komunite. Predpokladom potrebnej pozitívnej 

zmeny je učiteľ (asistent učiteľa, vychovávateľ) s  interkultúrnymi 

kompetenciami, ktorý je schopný vytvárať  rovnocenné vyučovacie 

podmienky, ktorý je spôsobilý rešpektovať odlišnosti, aktívne komunikovať 

a spolupracovať, reagovať a odpovedať na potreby žiakov. Spredmetnením 

uvedených východísk sú viaceré prístupy  smerujúce k efektivizácii edukácie  

rómskych žiakov, napr.  zavedenie prípravných (nultých) ročníkov, 

celodenný výchovný systém, zvýšenie, rozšírenie počtu hodín vzdelávania 

a výchovy, systém integrovaného tematického vyučovania, systém tvorivo 

humánnej výchovy, makro štrukturálne,  spätnoväzbové vyučovanie ( bližšie 

Zelina, 2000). 

      Osobitným problémom rómskej reality je včasná konzumácia 

návykových látok, ktorá je rómskou komunitou všeobecne tolerovaná. 

Vaillant (1984) uvádza päť stále platných psychosociálnych premenných, 

ktoré “dynamizujú” frekvenciu a obsah uvedeného sociálno-patologického 

javu a  prispievajú k vývoju nežiaducich závislosti: 

-etnické pozadie; 

-alkoholická heredita (dedičná záťaž); 

-antisociálne správanie; 

-emočné prispôsobovanie v detstve; 

-prítomnosť alebo neprítomnosť rodinnej instability. 

      K  uvedeným premenným sa bezprostredne pripájajú únikové 

mechanizmy (fajčenie, alkoholizmus k  nim patria) z formálneho 

každodenného režimu a prostredia, ktoré sú stimulované problémami so 

školskou adaptáciou, nezvládaním povinností, nižšou študijnou prosperitou 

ovplyvnenou nízkou hodnotou vzdelania a málo podnetným výchovným 

prostredím, neschopnosťou vpravenia do kolektívu a s  tým spojenou vyššou 

mierou intrapsychických aj interpersonálnych konfliktov.        

 Problematika konzumácie návykových látok v rómskej populácii 

nebola a doposiaľ nie je  predmetom cieľavedomého, longitudinálneho 

výskumu. Ambícia identifikovať, analyzovať, definovať historickú i  



 

aktuálnu realitu je limitovaná heterogénnosťou rómskej komunity, 

odmietaním, neprístupnosťou, mlčanlivosťou a nedôverou. K dispozícii sú 

väčšinou  povrchné empirické údaje opierajúce sa o pozorovania, ktoré 

nemožno seriózne objektívne vyhodnotiť.  Na druhej strane  ale každodenná 

realita spoľahlivo dokumentuje  tolerantné postoje Rómov k  najrôznejším 

sociálno - deviantných prejavom ich detí. Rómske deti tolerovane fajčia, 

požívajú alkoholické nápoje či iné návykové látky, pretože  takýmto 

správaním  napodobňujú  prvotný identifikačný vzor, prvotný model 

správania, teda svojich rodičov, príbuzných, ale  aj  celú komunitu. Rómovia 

si negatívne účinky návykových látok  (myslíme predovšetkým alkohol 

a tabak) neuvedomujú, a preto ich „neriešia“.          

 Tak ako v majoritnej populácii, tak aj v rómskej minorite platí  

primárny  vplyv rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa. Tradičná rómska 

rodina je mnohodetná a viacgeneračná s dlhodobo vykazovanými znakmi 

nízkej ekonomickej a vzdelanostnej úrovne.  Platí, že rodina, ktorá dieťa 

nedostatočne stimuluje po stránke intelektovej, citovej a psychosociálnej,  

podmieňuje sociálno-výchovný deficit detí, ktorý sa neskôr prejaví 

v sociokultúrnej rezistencii pri začleňovaní do  majoritnej spoločnosti. 

Mnohokrát nefunkčné rodiny s  alkoholickým či iným drogovým a 

kriminálnym scenárom nemôžu plnohodnotne plniť úlohy pri rozvíjaní 

kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti dieťaťa. 

Vychádzajúc z takto formulovanej reality je nevyhnutným  predpokladom 

obmedzenia sociálno-patologických javov, osobitne problémov 

s návykovými látkami, poznanie, analýza, špecifikovanie a zhodnotenie  

príčin a  podmienok ich vzniku a  následné vypracovanie adekvátnych  

opatrení.  Konštatujeme, že napriek multikauzálnosti vymedzeného problému 

a multiaspektovosti jeho riešenia dominuje preventívny potenciál školy.

 Škola, učitelia, vychovávatelia a ďalší na výchove participujúci 

pracovníci, ktorí rómske deti denne vidia, poznajú, ovplyvňujú, formujú, 

majú v zmysle informatívnom a  najmä  formatívnom, nezastupiteľnú úlohu.  

Zdôrazňujeme, že úspešná primárna prevencia problémov s  návykovými 

látkami  žiada akceptovanie socio-kultúrno-antropologických osobitostí 

rómskeho etnika. Ide o predpoklad vytvorenie zodpovedajúcich prístupov, 

ktoré by boli u rómskych detí výchovne efektívne. Opierajúc sa 

o formulované charakteristiky, osobitosti, pozície, námety, odporúčania 

uvedieme niektoré východiská primárnej prevencie realizovanej v prostredí 

školy, ktoré akceptujú osobitosti rómskych žiakov (bližšie Liba, 2010):             

-systematické poznávanie a  akceptovanie sociálnych, kultúrnych,  etnických 

a jazykových zvláštností rómskeho etnika;                                 

-rešpektovanie lokálnych špecifík, individuálnych a  skupinových potrieb 

rómskych žiakov;                      

-cieľavedomé a kontinuálne oboznamovanie sa a hodnotenie aktuálneho 

zdravotného stavu žiaka, prostredia a  podmienok pre výchovu a vzdelávanie; 



 

-systematické a  cieľavedomé ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia - 

racionálna výživa, telesná,  dentálna, komunálna  hygiena, pohybová 

výchova, psychohygienické zásady;                

-participácia všetkých pedagogických pracovníkov a akcentovanie pozície 

asistenta učiteľa pochádzajúceho a poznajúceho lokálne kontexty; 

-priame vedenie alebo napomáhanie pri organizovaní činností vo voľnom 

čase,  podpora prejaveným záujmom pri  zohľadňovaní  špecifík, využívanie 

prirodzeného záujmu detí; 

-vysvetľovanie spoločenských noriem, spolupráca pri vytváraní noriem, 

uvedomovanie si a preberanie zodpovednosti,  zviditeľňovanie úspešnosti; 

-využívanie blízkych a pozitívnych výchovných vzorov; 

-organizovanie otvorených vyučovacích hodín a ďalších  edukačných foriem 

pre rodičov, najmä  pre  matky  so zdravotne  výchovným obsahom;   

-podporovanie záujmu rodičov o  výchovno-vzdelávací proces ich detí, -

motivovanie k spolupráci, zapájanie do života školy,  zbližovanie so školou; 

-osvojenie si zručností a  spôsobilostí na riešenie možného neporozumenia a  

konfliktov, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť medzi majoritnou 

populáciou a rómskou minoritou; 

-flexibilné, variabilné, alternatívne prispôsobovanie prístupov,  programov, 

koncepcií primárnej prevencie, individualizácia v prístupe; 

-koordinované a cieľavedomé organizovanie spoločenských aktivít za účasti 

rodičov a  žiakov s  cieľom prezentovať  hodnoty zdravia; 

-priebežné vzdelávanie učiteľov, asistentov učiteľov a  výchovných 

pracovníkov v uvedenej oblasti pôsobenia; 

- spoluprácu s ďalšími  poradenskými zariadeniami a inštitúciami. 

   Riešenia problémov s návykovými látkami u rómskych detí 

vyžaduje cieľavedomú, koordinovanú a kontinuálnu spoluprácu všetkých na 

výchove participujúcich zložiek  spoločnosti s osobitným postavením školy. 

Chceme zdôrazniť, že primárna prevencia problémov s návykovými látkami 

je vo všetkých  realizovaných formách  súčasťou  výchovného komplexu, 

ktorého účinnosť si vyžaduje spolupôsobenie všetkých zainteresovaných  - 

učiteľ, asistent učiteľa,  koordinátor  prevencie závislostí a iných sociálno-

patologických javov, vychovávateľ, školský psychológ, sociálni pracovníci, 

rodičia, ďalšie inštitúcie.  Za určujúci predpoklad úspechu  považujeme 

záujem a ochotu   spolupracovať u obidvoch participujúcich strán. Chceme 

zdôrazniť, že Rómovia nemôžu byť pri riešení tejto problematiky len 

objektom pôsobenia,  musia sami spolupracovať, iniciovať a realizovať  

zmeny  v  prístupe k normám, úlohám, cieľom, ktoré pred nich stavia 

spoločnosť. 
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“VÝCHOD VIE – DROGY NIE“  

 Keď Generálny sekretariát Výboru ministrov pre 

drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR vyzval 

v úvode roku 2006 oprávnené organizácie na predloženie 

žiadostí o poskytnutie grantu v rámci Grantovej schémy na 

podporu Národného programu boja proti drogám 2004 - 

2008, vznikla na Krajskom školskom úrade v Prešove prvá myšlienka 

uchádzať sa o tieto finančné prostriedky. Grantová schéma bola financovaná 

Európskou úniou a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR v rámci 

programu Prechodný fond 2004/016-764.03.02.   

 Krajský školský úrad v Prešove sa, po konzultácii s pedagogicko-

psychologickými poradňami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, rozhodol 

na túto výzvu reagovať a v spolupráci s odborníkmi poradenských zariadení 

vypracoval projekt „Východ vie – drogy nie“. Zainteresovaní zamestnanci 

úradu a poradenských zariadení uvideli možnosť získať prostriedky na 

zmysluplné aktivity v spoločensky aktuálnej a stupňovane akcentovanej 

oblasti a zároveň na materiálne dobudovanie poradní z mimorozpočtových 

zdrojov.        

 Po spoločnom vypracovaní projektu, na ktorý boli hodnotiacou 

komisiou pridelené finančné prostriedky, nasledovalo často hektické 

realizovanie aktivít, ku ktorému sa autori projektu zaviazali. Aktivity 

projektu realizovali v priebehu rokov 2006 – 2007 pedagogicko-

psychologické poradne pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ, osemročných 

gymnázií vo veku 10 – 15 rokov a profesionálnych pracovníkov v oblasti 

prevencie, výchovy a vzdelávania s cieľom:              -



 

skvalitniť podmienky pre realizáciu progresívneho a kvalitného systému 

prevencie, 

-predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu situácie v oblasti abúzu a drogovej 

závislosti občanov v Prešovskom kraji, s dôrazom na deti a mládež, 

v kontexte prijatých medzinárodných dokumentov, Národného programu 

boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008 a vlastných odborných skúseností 

v danej problematike s deťmi a mládežou, 

-skvalitniť informovanosť deti a mládeže o nebezpečenstve a rizikách 

spojených s užívaním drog  a účinkoch sociálneho vylúčenia jednotlivcov 

formou vlastnou deťom a mládeži, 

-prispieť k zlepšeniu dostupnosti, zvýšiť kvantitu a napĺňať kvalitu údajov 

a informácií o drogovej situácií,                   

-zdôrazniť význam prevencie užívania drog, 

-zvýrazniť význam výchovy vo voľnom čase ako výraznú preventívnu 

alternatívu k drogám, 

-deťom a mládeži umožniť tvorivé využívanie voľného času 

-prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu, sebavzdelávaniu, výmene informácií, 

utužovaniu vedomostí, získavaniu a zdokonaľovaniu praktických skúseností 

zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní zaoberajúcich sa danou 

problematikou,  

-posilniť partnerstvo a spoluprácu orgánov štátnej správy s orgánmi územnej 

samosprávy a zvýrazniť ich podiel, úlohu a spoluzodpovednosť za napĺňanie 

zámerov stratégie Národného programu boja proti drogám 2004 – 2008. 

Opodstatnenosť projektu vyplynula z operatívnej schopnosti 

Krajského školského úradu v Prešove ponúknuť projekt v súlade s platnými 

právnymi normami a medzinárodnými dokumentmi a dohodami, zapojiť 

participáciou do aktivít aj relevantné inštitúcie, čím by prijímatelia vstupov 

a výsledkov projektu získali kvalitnejšie informácie. Podstata projektu 

spočívala v prevencii, v aktivitách zameraných na znižovanie dopytu po 

drogách u najviac ohrozených a rizikových skupín (detí a mládeže) 

v Prešovskom kraji, ktorá sa nesie v duchu filozofie harm reduction. 

Základom práce bolo šírenie informácií o možných rizikách, podporovanie 

zmien smerom  od rizikového správania a udržanie pozitívnej zmeny 

v správaní.      

 Výchova a vzdelávanie detí a mládeže prebiehala prostredníctvom 

výtvarných a literárnych súťaží, besied s protidrogovou tematikou a letného 

tábora, teda využívaním foriem primeraných primárnej cieľovej skupine 

projektu – deťom a mládeži.      

 Jednotný prístup a postupy mala zabezpečiť 1. aktivita projektu, 

v ktorej boli cieľovou skupinou koordinátori jednotlivých aktivít v okresoch 

a ich asistenti – spolu 26 osôb. Externí a interní lektori komunikovali 

východiskové témy s okresnými koordinátormi – zamestnancami poradní, 

ktorí pôsobili ďalej v okresoch na sekundárnu cieľovú skupinu - 



 

koordinátorov prevencie na školách, triednych učiteľov a ostatných 

pedagogických zamestnancov. 

Následne v okresoch prebehla 2. aktivita - okresné kolá výtvarnej 

a literárnej súťaže, ktorých víťazi postúpili do krajského kola a 3. aktivita - 

cykly besied s protidrogovou tematikou. Do súťaží sa zapojilo spolu viac ako 

1000 žiakov. V besedách s vytypovanými rizikovými žiakmi bolo zapojených 

bezmála 250 žiakov.     

 Motivačne cennou bola 4. aktivita – letný tábor v rekreačnej oblasti 

Dobrá na Domaši, v rámci ktorej 78 žiakov s pedagogickým dozorom strávili 

krásne chvíle oddychu, rekreácie a športu, spojené aj s programom, 

vychádzajúcim z hlavnej myšlienky projektu. 

  Skúsenosti z aktivít projektu sa zostavovatelia pokúsili zúročiť v 

metodickej príručke, ktorú vydali v náklade 500 kusov a je určená 

výchovným poradcom, triednym učiteľom a koordinátorom drogovej 

prevencie na školách ako aj zamestnancom pedagogicko-psychologických 

poradní. Obsahuje základné východiská filozofie harm reduction, základné 

informácie z predmetnej oblasti, návrhy vzorových aktivít zameraných na 

prácu s deťmi a mládežou v škole a pod. Obsahovo je členená na dve časti. 

V teoretickej časti predkladá vymedzenie a systemizáciu základných pojmov 

ako aj teoretické východiská pre riešenie problémov spôsobovaných 

drogovou závislosťou detí a mládeže. V praktickej časti ponúka zásobník 

aktivít a techník pre prácu s deťmi a mládežou, ktoré v priebehu 

implementácie projektu realizovali odborní zamestnanci pedagogicko-

psychologických poradní.     

 Vydaním metodickej príručky sledovali zostavovatelia metodickej 

príručky i projekt samotný cieľ - dostať do povedomia škôl zdroje a spôsoby 

možných riešení, umožniť lepší prístup k službám poskytovaných 

pedagogicko-psychologickými poradňami, ako aj k pomocným aktivitám 

ostatných realizátorov projektu. V neposlednej rade sa stala trvalým 

dokumentom aktivít projektu použiteľným i v ďalšom „neprojektovom“ 

období.       

 Spoločnou prácou na nie vždy ľahkej realizácii aktivít projektu, 

pracovnými i spoločenskými zážitkami, vzájomným spoznávaním sa prispela 

realizácia projektu zainteresovanými zamestnancami úradu a pedagogicko-

psychologických poradní ku komunikácii a riešení spoločných problémov na 

kvalitatívnej vyššej úrovni, čo potvrdili nasledujúce roky. 

 

PaedDr. Peter Richman 

                                                                                       KŠÚ v Prešove 

                                                                                 koordinátor projektu 

 



 

 
Podkladom pre grafický motív na titulnej strane obalu metodickej príručky bola víťazná práca 12 
– ročnej Gabriely Bilecovej zo ZŠ, Hrnčiarska ul., Humenné z krajského kola výtvarnej súťaže 

projektu. 

 

 

 

SPOLUPRÁCA CPPPAP STROPKOV  SO ŠKOLAMI 

V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

 
V súčasnosti trh práce kladie veľký dôraz na voľbu vzdelávania, 

povolania a profesnej dráhy. Proces profesijnej orientácie žiaka je dlhodobý, 

vysoko individuálny proces, ktorý vrcholí voľbou povolania. Často sa 

stretávame s neschopnosťou žiaka v období prvej smerovej voľby  zosúladiť 

svoje reálne možnosti s  často neadekvátnymi alebo nereálnymi predstavami 

o svojom budúcom povolaní. 

V období dospievania často žiak vie, čo by nechcel robiť, aké 

povolanie by nechcel vykonávať, ale nevie definovať svoje „chcené“ 

profesijné zaradenie. Chýba mu jasnejšia predstava o rôznosti povolaní, často 

sa nevie zorientovať v názvoch profesií. Dospievajúci dávajú vyšší dôraz 

skôr na atraktivitu jednotlivých povolaní, časté je striedanie ich záujmov 

a nedostatočné predstavy o vlastnom budúcom smerovaní. V takýchto 

prípadoch je úloha výchovného/kariérového poradcu často nezastupiteľná pre 

proces začlenenia dieťaťa do spoločnosti.  

OECD definuje kariérové poradenstvo ako systém poradenských 

služieb, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri 

rozhodovaní v otázkach vzdelávania, profesnej prípravy, voľby zamestnania 

a rozvoju kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života ( Průcha,J.,2009). 

Sú to aktivity realizované v školách, ktoré majú pomôcť študentom 

ujasniť si vlastné kariérne ciele a porozumieť svetu práce. Pod kariérové 

poradenstvo zaraďujeme aj individuálne alebo skupinové poradenstvo 



 

zamerané na voľbu vzdelávacej a profesnej dráhy, voľbu prvého  

zamestnania, zmenu zamestnania a návrat do pracovného procesu.  Tento 

komplex predstavuje služby tak pre jedincov, ktorí ešte nevstúpili na trh 

práce, ako aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí si zamestnanie práve 

hľadajú, rovnako aj pre tých, ktorí sú zamestnaní. ( Průcha,J.,2009).

 Kariérové  poradenstvo v rezorte školstva je len časťou výchovného 

poradenstva, ktoré zahŕňa širšie spektrum činnosti. Poskytovateľmi   

kariérového poradenstva pre žiakov a študentov základných a stredných škôl 

sú výchovní poradcovia. Výchovný poradca je funkcia, ktorá má vo výchove 

a v našom školskom systéme tradičné postavenie.    

 V súčasnosti Zákon NR SR č.245/2008 (školský zákon) v § 130 

pojednáva o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 

kde v bode (3) a) uvádza, že k ďalším zložkám systému výchovného 

poradenstva a prevencie  patrí výchovný poradca. Výchovné poradenstvo 

tento zákon špecifikuje v  § 134, kde uvádza, že výchovné poradenstvo sa 

poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách 

a školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovným poradcov. 

Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení 

osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí 

a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby 

sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, 

psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, úzko 

spolupracuje s  odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Odborno- 

metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské 

zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.   

Situačná analýza kariérového poradenstva v školá h okresu Stropkov 

a Medzilaborce       

 Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z.  zavádza  pojmy kariérový stupeň 

a kariérová pozícia, kde v §33 bod (2) ako pedagogického zamestnanca  

špecialistu uvádza v písmene b)výchovného poradcu a v písmene c) 

kariérového poradcu a v bode (10) písmeno c) odborného zamestnanca 

špecialistu –kariérového  poradcu.    

 V okresoch Stropkov a Medzilaborce je  14 plne organizovaných 

základných škôl z toho jedna špeciálna základná škola  a 5 stredných škôl. Na 

všetkých školách pracujú výchovní poradcovia. Kariérny poradca špecialista 

nepracuje ani na jednej škole. Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť spolupráce  

výchovných poradcov s odbornými zamestnancami CPPPaP  aj v oblasti 

kariérneho poradenstva.  

 

 



 

Činnosť CPPPaP v Stropkove v oblasti kariérového poradenstva 

 CPPaP v Stropkove je školské zariadenie, ktorého   zriaďovateľom 

je KŠÚ v Prešove. V zmysle §7 Vyhlášky č. 325/2008 Z. z. má CPPPaP 

v Stropkove elokované pracovisko v Medzilaborciach a poskytuje služby 

v okresoch Stropkov a Medzilaborce aj v oblasti kariérnej prípravy 

a kariérového poradenstva. 

Svoju činnosť realizuje:                      

- na úseku psychologického poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom 

vývine                          

- na úseku špeciálno-pedagogického poradenstva                      

- na úseku výchovného poradenstva, profesného vývinu a prevencie sociálno-

patologických javov  

 

Smerom k školám, výchovným poradcom a ďalším organizáciám  

poskytuje tieto služby hlavne metodik. Poradenstvo smerom k žiakom 

a zákonným zástupcom, ktorého súčasťou je aj psychodiagnostika realizujú 

psychológovia. U žiakov so ŠVVP a žiakov integrovaných sa na tomto 

procese zúčastňuje aj špeciálny pedagóg. Ich činnosť je samozrejme 

koordinovaná a vzájomne prepojená. V centre pracuje aj kariérový poradca 

špecialista. Naše zariadenie prikladá veľkú dôležitosť vzájomnej spolupráci 

inštitúcií podieľajúcich sa na kariérovom poradenstve preto každoročne 

organizujeme poradu výchovných poradcov základných a stredných škôl, kde 

pravidelne prizývame aj zástupcov Úradu práce.  

 

Psy hologi ká činnosť v oblasti kariérového poradenstva   

 Táto činnosť sa v širšom kontexte začína už na začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky, kde diagnostika školskej spôsobilosti 

a prípadný odklad školskej dochádzky je prvým momentom budúcej 

úspešnosti žiaka. Neskôr sa jedná o prácu s deťmi s poruchami učenia 

a správania, kde správne začlenenie žiaka a jeho ďalšie vzdelávanie  je 

ďalším bodom k úspešnej kariére. 

Ďalšou z oblastí je výber nadaných žiakov do športových tried, ktoré 

realizujeme pred vstupom do 5.ročníka.  

Nasleduje poradenstvo pri prvej smerovej voľbe, ktorého súčasťou 

je rozhovor, diagnostika, poradenstvo a mnohokrát aj terapia. Hlavne 

u žiakov nerozhodnutých a nevyhranených. 

U žiakov stredných škôl pred výberom vysokej školy realizujeme 

v rámci ich rozhodovacieho procesu skupinovú diagnostiku s vypracovaním 

profilu a následným poradenstvom. U žiakov gymnázií v 3. ročníku pred 

voľbou profilových predmetov a u žiakov ostatných SŠ na začiatku 4. 

ročníka. V posledných rokoch sa stalo trendom, že o túto psychodiagnostiku 

a následné poradenstvo majú záujem takmer všetci študenti.  

 



 

Psy hologi ké vyšetrenie je zamerané predovšetkým na posúdenie úrovne 

rôznych schopností, zručností a predpokladov, ktoré súvisia s výkonom 

určitej profesie. Zároveň je však zamerané aj na zmonitorovanie štruktúry 

záujmov, motivácie k výkonu určitej činnosti, na zistenie určitých 

osobnostných predpokladov, ktoré môžu byť významným činiteľom, ktorý 

ovplyvňuje úspešnosť žiaka v ďalšom  štúdiu i profesii.  

 Poradenský rozhovor je vedený k podporeniu kariérového vývinu  klienta 

tak, že mu sprostredkujeme jasnejšie a lepšie vnímanie seba samého i sveta 

povolaní a pomáhame mu  zvládnuť úlohy, ktoré vedú k voľbe kariérového 

cieľa.  

Pri individuálnom poradenstve berieme do úvahy viacej aspektov 

voľby  povolania, ako sú: spoločenská požiadavka, požiadavky na trhu práce 

a v praxi, záujem žiaka  o danú oblasť a študijný odbor, počet prijímaných  

žiakov na strednú a vysokú školu  a samozrejme aj  kariérny profil zostavený 

na základe diagnostického materiálu, školská úspešnosť, výkonnosť 

a prospech.  

Súčasťou  tejto fázy je aj rozhovor s výchovným poradcom, resp. 

metodikom, ktorý je kompetentný sprostredkovať aktuálne informácie  

o súčasnom trhu práce, nezamestnanosti, voľných pracovných miestach, 

o rôznych typoch škôl a ich študijnom zameraní a pod.  

Pokiaľ sa klient nevie  definitívne  rozhodnúť, ponúkame mu 

dlhodobejšie individuálne poradenstvo so zameraním na intenzívnejšie 

sebapoznávanie a uvedomenie si svojich možností a schopností, ako aj  

určitých profesijných záujmov a cieľov. 

Odborné, včasné a  kvalitne poskytnuté kariérové poradenstvo, 

realizované školeným, kompetentným výchovným či kariérovým poradcom 

dokáže z nášho pohľadu pôsobiť aj ako prevencia pred zlyhaním žiaka – 

budúceho pracovníka –- na trhu práce.  
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