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1.) Základné identifikačné údaje ( § 2, ods. (1), písm. a) 
 
a) názov školského zariadenia : 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
 
b) adresa školského zariadenia : 
Ružová 91/1, 054 01 Levoča 
 
c) IČO : 37945068 
 
d) kontaktné údaje: 
 
telefónne kontakty: 

CPPP a P                                                                             +42153 4511968  

Mgr. Džuganová Silvia, sociálny pedagóg                     +421904500679 

Mgr. Halkovičová Katarína, psychológ                          +421911492095  

Mgr. Jakubcová Jana, ekonóm                                       +421911717199  

Mgr. Komarová Terézia, psychológ                                +421908957884 

Mgr. Kristev Karol, psychológ                                         +421911514711 

PaedDr. Leščáková Alena, špeciálny pedagóg             +421911 489945 

Mgr. Vereš Zoltán, psychológ                                         +421911011639 

Mgr. Vozárová Katarína, riaditeľ                                    +421911575799   

Ing. Mária Wantrubová - metodik                                 +421911636399  
 
Internetová adresa a elektronické adresy: 
 
www.cpppple.sk  
 
cpppple@mail.t-com.sk  
dzuganova.silvia@mail.t-com.sk  
halkovicova.katarina@mail.telekom.sk  
jakubcova.jana@mail.telekom.sk  
kristev.katol@mail.telekom.sk  
lescakova.alena@mail.telekom.sk  
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veres.zoltan@mail.t-com.sk 
vozarova.katarina@mail.t-com.sk  
wantrubova.maria@mail.t-com.sk  
 
e) údaje o zriaďovateľovi : 
Okresný úrad Prešov 
Adresa: Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 081 92 Prešov, tel.: 051/708 22 01 
Webový portál: www.minv.sk  
 
f) poradné orgány CPPP a P a komisie : 

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

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

1. Mgr. Mária Cirbusová, špeciálny pedagóg – logopéd, úväzok 0,25 
2. Mgr. Silvia Džuganová, sociálny pedagóg, úväzok 1,0 
3. Mgr. Jana Jakubcová – ekonóm, úväzok 1,0 
4. Mgr. Katarína Halkovičová, psychológ, úväzok 1,0  
5. Mgr. Terézia Komarová, psychológ, úväzok 1,0 – od apríla 2016 na zástup MD 
6. Mgr. Karol Kristev, psychológ, úväzok 1,0  
7. PaedDr. Alena Leščáková , špeciálny pedagóg, úväzok  1,0 
8. Ing. Marta Ondrušová, upratovačka – od 01. 06. 2015, úväzok 0,25 
9. Mgr. Zoltán Vereš, psychológ, úväzok 1,0 
10. Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľ, špeciálny pedagóg, úväzok 1,0 
11. Ing.  Mária Wantrubová, sociálny pedagóg, metodik pre výchovné    

                         poradenstvo a profesijnú orientáciu, úväzok 1,0 
 
Počet zamestnancov k 31. 08. 2016: 11; Prepočítaný stav na plnú zamestnanosť: 9,5 
Všetci zamestnanci CPPP a P spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky na výkon  odbornej činnosti a ekonomickej činnosti v zmysle platnej legislatívy. 
 
4) Údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 2.ods.písm.h) 
    viď Príloha č. 6 

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

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

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

6) Údaje o projektoch (§ 2, odsek 1,písm.j)  

V uplynulom školskom roku centrum realizovalo dva projekty (pravidelne každý školský rok) 
zamerané na kariérne poradenstvo:  
1)  
Názov projektu: Profesijné poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených žiakov 
Realizátor projektu: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
v Levoči 
Cieľové skupiny: zrakovo a mentálne postihnutí žiaci špeciálnych základných škôl v Levoči 
Cieľ projektu: Sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených žiakov  
Špecifické ciele: 

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

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

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

vzdelávanie cieľových skupín . 
2) 

Názov projektu: Profesijné poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených žiakov 
Realizátor projektu: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
v Levoči 
Cieľové skupiny:  
žiaci deviatych ročníkov základných škôl, zrakovo a mentálne postihnutí žiaci špeciálnych 
základných škôl v Levoči 
Cieľ projektu: Sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených žiakov  
Oblasť podpory: Podpora výchovy a vzdelávania 
 
7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou (§2,odsek 
1,písm.k) 
V uplynulom školskom roku inšpekcia nebola vykonaná. 
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8) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach (§2,odsek1,písm.l)  
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie má od 12. 12. 

2014 vo výpožičke nové priestory na Ružovej 91/1. Požičiavateľom je SR, Finančné 
riaditeľstvo SR so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, ktorými bola zabezpečená 
požiadavka vhodného priestorového vybavenia pre všetkých odborných zamestnancov 
centra. Závažným nedostatkom je absencia sociálnych zariadení pre klientov. 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie disponuje 
modernou audiovizuálnou, auditívnou technikou, IKT pre potreby zamestnancov a klientov. 
Centrum teda môže a poskytuje komplexné služby v oblasti kariérového poradenstva aj 
zdravotne znevýhodneným žiakom v ŠZŠ a klientmi sú aj zrakovo postihnutí žiaci Strednej 
zdravotníckej školy v Levoči – odbor masér. 

V záujme zabezpečenia vyššej bezpečnosti, dátovej integrity a transakčného 
spracovania dát bola v januári 2016 zavedená architektúra klient – server a elektronická 
archivácia záznamov o klientovi ( anamnézy, správy z vyšetrenia a všetky doplňujúce údaje 
o klientovi) prístupná pre všetkých odborných zamestnancov na základe prístupového kódu,  

 
9) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení (§2 ods.1.písm.m) 
Rozpočet centra v roku 2015 bol schválený  MŠVV a Š SR podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona NR SR 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v celkovej výške 200 552,00 €, z toho príjmy – 0,00 €, výdavky – 610 – 109 896,00 €, 620 – 
36 548,00 €, 630 – 53 660,00 €, 640 – 448, 00 €, z celkových výdavkov boli normatívne 200 
552,00 €  a nenormatívne  0, 00 €. 

 
10) Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského zariadenia 
na príslušný  školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2, ods. (1), písm. n) 
Cieľ: 

Vytvoriť kontinuálny systém komplexného, účinného a efektívneho psychologického, 
špeciálnopedagogického, výchovného  a profesijného  poradenstva a  prevencie sociálno - 
patologických javov.  
 
Naplnenie vytýčeného cieľa:  
 

Centrum poskytovalo a naďalej poskytuje komplexné poradenské služby v zmysle 
platnej legislatívy. Racionalizáciou a zvýšením efektivity práce sme zlepšili kvalitatívny 
ukazovateľ spočívajúci v skrátení čakacej doby na 2 – 3 týždne (vrátane s odoslaním správ). 
Kvantitatívny ukazovateľ spočívajúci v počte výkonov sa zvýšil najmä v oblasti diagnostiky, 
v ktorej sa realizovali intervencie voči deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Viď. tabuľka č. 1. 
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Tabuľka č. 1  
 

 

Druh činnosti Počet  

 
aktivít/klientov 

 
Rozdiel 

+/- 

 
Rozdiel 

v % 
 Školský rok 

2014/2015 
Školský rok 
2015/2016 

  

Individuálna činnosť s klientom 
Oddiel II 

1470 1890 + 420 + 28,6 

Odborno – metodická činnosť 
Oddiel IV 

4155 3769 - 386 - 9,3 

Prevencia sociálnej patológie 
Oddiel V 

132 160 + 28 + 21,2 

Preventívne programy 
Oddiel VIII 

0 0 0 0 

 
Zdroj:  
Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 05 - 01 pre šk. rok 2014/2015 
Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 05 - 01 pre šk. rok 2015/2016 
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11) ANALÝZA silných a slabých stránok centra  (§  2, ods. (1), písm. o)   
                                         

Silné stránky Slabé stránky 

o existencia inštitucionálnych kapacít 
poskytujúcich poradenské služby 

o vhodné legislatívne a sociálne prostredie 
pre sociálnu inklúziu 

o existencia odborných ľudských kapacít 
poskytujúcich poradenské služby 

o pozitívny prístup odborného personálu 
riešiť problémy cieľových skupín 

o existencia legislatívneho prostredia pre 
rast odbornosti, zručností a návykov 
v oblasti rozvoja  ľudských zdrojov 
poskytujúcich  poradenské služby 

o existencia optimálneho materiálno – 
technického vybavenia a informačno-
komunikačných technológií pre potreby 
poradenských a informačných služieb 

o  zvyšovanie  záujmu rodičovskej 
a pedagogickej  verejnosti o poradenské 
služby  

o komplexný interdisciplinárny prístup ku 
klientom, 

o flexibilita a kreativita zamestnancov 

o výhodné priestorové umiestnenie 
pracoviska v rámci mesta 

o existencia Koncepcie pedagogicko – 
psychologického poradenského systému 
v SR 

 

o absencia vhodných  vzdelávacích 
programov v rámci kontinuálneho 
vzdelávania pre odborných zamestnancov 

o absencia koordinácie činnosti 
poradenských systémov jednotlivých 
rezortov 

o informačná izolovanosť medzi inštitúciami 
verejného, súkromného a neziskového 
sektora 

o nárast rizikových detí/žiakov v oblasti 
sociálnej patológie  

o absencia vhodných diagnostických 
nástrojov na diagnostiku detí z MRK 

o absencia systematického vzdelávania 
odborných zamestnancov a absencia 
spoločných vzdelávacích aktivít kľúčových 
subjektov (rezorty zdravotníctva, školstva, 
kultúry, spravodlivosti, vnútra, práce, 
sociálnych vecí a rodiny) pôsobiacich 
v oblasti prevencie sociálnej patológie 

o absencia spolupráce a výmeny skúseností 
s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 
poradenstva v zahraničí  
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12) Výsledky (§ 2, ods. (1), písm. p)  
 

Viď. prílohy č. 1 - 5 
 

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

Príloha č. 2 
Výsledky činnosti oddelenia špeciálno - pedagogického poradenstva 
Príloha č. 3 
Výsledky činnosti oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 
Príloha č. 4 
Výsledky činnosti oddelenia metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom 
vývine 
Príloha č. 5 
Výsledky činnosti oddelenia ekonomických činností - Rozbor hospodárenia 
Príloha č. 6 
Vzdelávanie zamestnancov 
 
 
 
V Levoči, dňa 24. októbra 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala:                              
 
Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka 
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Príloha č. 1 
 

Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu 
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Správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 

 
Zameranie činnosti oddelenia 

(1) Poskytuje komplexnú psychologickú starostlivosť deťom a žiakom v oblasti 
optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho vývinu, profesijného vývinu, 
starostlivosti o rozvoj nadania a eliminovania porúch psychického vývinu. 

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

1. Činnosti s klientom: 
 

Činnosť Dôvod príchodu 
klienta 

Cieľová skupina Počet 
účastníkov 

Diagnostika Overenie školskej 
spôsobilosti 

Deti materských 
škôl 

 
131 

Diagnostika a rediagnostika Problémy/ťažkosti v 
učení 

Žiaci základných 
škôl 

 
43 

Diagnostika a rediagnostika Problémy/ťažkosti v 
učení 

Študenti 
stredných škôl 

 
32 

Diagnostika a rediagnostika Nadané deti Žiaci základných 
škôl 

 
1 

Diagnostika a poradenstvo Problémy v správaní Žiaci základných 
škôl 

 
112 

Diagnostika a poradenstvo Problémy v správaní Študenti 
stredných škôl 

 
18 

Diagnostika a poradenstvo Psychické problémy 
v osobnostnom 

vývine 

Žiaci základných 
škôl 

 
37 

Diagnostika a poradenstvo Psychické problémy 
v osobnostnom 

vývine 

Študenti 
stredných škôl 

 
 

27 

Diagnostika a poradenstvo Kariérová a profesijná 
orientácia 

Žiaci základných 
škôl 

 
171 

Diagnostika a poradenstvo Kariérová a profesijná 
orientácia 

Študenti 
stredných škôl 

 
164 

Diagnostika a poradenstvo Sociálno – patologické 
javy v správaní 

Žiaci základných 
škôl 

 
13 

Diagnostika a poradenstvo Sociálno – patologické 
javy v správaní 

Študenti 
stredných škôl 

 
72 

Diagnostika a poradenstvo Sociálne vzťahy v 
triede 

Žiaci základných 
škôl 

 
107 

Diagnostika a poradenstvo Sociálne vzťahy v 
triede 

Študenti 
stredných škôl 

 
15 

Diagnostika a poradenstvo SZP Žiaci základných 
škôl 

 
162 
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V uplynulom školskom roku bola zvýšená pozornosť venovaná oblasti diagnostiky problémov 
v správaní, resp. možných prejavov sociálno – patologických javov u žiakov a študentov, ako aj úrovni  
sociálnych vzťahov v jednotlivých triedach. Menej závažné prejavy problémov v správaní boli  
zisťované u 125 žiakov a študentov. Prítomnosť prípadných ťažkostí v osobnostnom vývine boli 
zisťované u 56 žiakov a študentov. 

 
2. Odborno metodická činnosť 
 

Názov aktivity Cieľová 
skupina 

Počet aktivít Počet 
účastníkov 

Metodické konzultácie  PZ  
410 

 
410 

Odborné semináre, kurzy  PZ  
10 

 
160 

Výcvikové aktivity  PZ  
36 

 
626 

Besedy k problematike osobnostného vývinu Žiaci   
23 

 
334 

Spracovanie odborných podkladov k IVP, 
diagnostických správ z vyšetrení... 

PZ a ZZ  
298 

 
298 

Odborné konzultácie  ZZ  
650 

 
650 

Prezentačné materiály Žiaci a študenti 3  

  

Dôležitou súčasťou činnosti centra je aj zabezpečenie psychologickej starostlivosti 
o pedagogických zamestnancov školských zariadení v zmysle § 55 Zákona č. 317/2009 Z.Z o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a podiel na zabezpečení ich odborného rastu . Pre 
pedagogických zamestnancov škôl sme realizovali 4 workshopy. V prípade záujmu im 
poskytujeme aj individuálnu psychologickú starostlivosť. V rámci ich odborného rastu sme 
realizovali 6 odborných seminárov pre 108 účastníkov. 
 

Na riešenie problémov osobnostného vývinu boli tematicky zamerané aj besedy pre 
žiakov základných a stredných škôl. Na stredných a základných školách okresu Levoča bolo 
realizovaných celkom  23 besied pre  334  žiakov a študentov.  Pre zákonných zástupcov  
našich klientov sme poskytli 256 odborných konzultácií.  
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Príloha č. 2 
 

Oddelenie špeciálno - pedagogického poradenstva 
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Správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 
 
Zameranie činnosti oddelenia: 
 

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

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

 
1. Činnosti s klientom: 

Činnosť Dôvod príchodu 
klienta 

Cieľová skupina Počet 
účastníkov 

Diagnostika Overenie školskej 
spôsobilosti 

Deti MŠ  
18 

Diagnostika a poradenstvo Problémy/ťažkosti v 
učení 

Žiaci ZŠ   
158 

Diagnostika a poradenstvo Problémy/ťažkosti v 
učení 

Žiaci SŠ  
5 

Diagnostika a poradenstvo Poruchy aktivity a 
pozornosti 

Žiaci ZŠ a SŠ  
3 

Diagnostika a poradenstvo ZP Žiaci ŠT ZŠ, SŠ a 
ŠZŠ  

 
18 

Diagnostika a poradenstvo Problémy v správaní Študenti 
stredných škôl 

 
18 

Depistáž NKS Deti/žiaci MŠ, ZŠ, 
SŠ  

 
276 

Diagnostika a reedukácia NKS Deti/žiaci MŠ, ZŠ, 
SŠ 

 
158 

Diagnostika  - ďalšie štúdium Overenie správnej 
výslovnosti 

Žiaci 9. ročníka 
ZŠ 

 
22 

Diagnostika a poradenstvo Dieťa s intelektovým 
nadaním 

Žiak ZŠ  
1 

Rediagnostika Úprava monitoru a PS Žiaci 9. ročníka 
ZŠ 

 
5 

Rediagnostika Úprava MS Študent 4. 
ročníka SŠ 

 
1 
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2. Odborno metodická činnosť 
 

Názov aktivity Cieľová skupina Počet aktivít Počet 
účastníkov 

Spracovanie odborných podkladov k IVVP, 
Správ z vyšetrení... 

deti/žiaci 113 113 

Konzultácie Rodičia detí MŠ a 
žiakov ZŠ a SŠ 

132 132 

Konzultácie Učitelia MŠ 100 100 

Konzultácie  Učitelia ZŠ a SŠ 113 113 

Odborné podklady k predmetom RŠF a ILI Učitelia ZŠ 6 6 

Odporúčania k vyvodzovaniu správnej 
výslovnosti  

Rodičia detí MŠ 
a ZŠ, klienti SŠ 

937 937 

Odborno-metodické semináre Riaditelia a učitelia 
SŠ 

1 16 

Besedy a prednášky Žiaci, rodičia 
a učitelia MŠ, ZŠ 

3 15 
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Príloha č. 3 
 

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 
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Správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 
 

Zameranie činnosti oddelenia: 
(1) Poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich 

zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a 
porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej 
územnej pôsobnosti. Spolupracuje s rodinou, školou, školským zariadením 
a príslušnými orgánmi verejnej správy. 

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

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

 
1. Činnosti s klientom: 

V uplynulom školskom roku bola poskytnutá pravidelná individuálna poradenská, ale 
aj terapeutická starostlivosť z dôvodu zistených jednotlivých foriem sociálno – 
patologických javov v správaní v 3 prípadoch. V 12 prípadoch sme riešili ťažkosti 
v osobnostnom vývine a v sociálnych vzťahoch žiakov a študentov. 
 

2. Preventívno – výchovná činnosť:  
 

Názov aktivity Cieľová 
skupina 

Počet 
aktivít 

Počet 
účastníkov 

Besedy zamerané na oblasť prevencie sociálnej 
patológie 

Žiaci ZŠ a 
SŠ 

 
5 

 
82 

Výcvikové aktivity v oblasti sociálnych 
a komunikačných zručností, prevencie soc. pat. 
javov 

Žiaci ZŠ a 
SŠ, PZ 

 
83 

 
1411 

Diagnostika potenciálnych prejavov soc. – pat. 
javov v správaní 

Žiaci ZŠ 
a SŠ 

 
3 

 
85 

Diagnostika sociálnych vzťahov v triedach Žiaci ZŠ 
a SŠ 

 
6 

 
122 

 
Prítomnosť prejavov sociálno – patologických javov v správaní boli zisťované u 85 

žiakov ZŠ a SŠ okresu. Depistáže úrovne  sociálnych vzťahov v jednotlivých triedach bolo 
zapojených celkom 122 žiakov ZŠ a SŠ.  
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Príloha č. 4 
 
 

Oddelenie metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine 
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Správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 
 

Zameranie činnosti oddelenia: 
1) Vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych 

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

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

triednymi 
o učiteľmi 
o metodických a informačných materiálov a diagnostických pomôcok 

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

Priebeh poradenského procesu: 
Poradenský proces zameraný na diagnostiku bol zahájený pre žiakov SŠ v 3. roku štúdia 
a poradenstvo pre žiakov ZŠ začínalo v 8. roku štúdia. Záver poradenského procesu vo forme 
individuálnych konzultácii  bol realizovaný u žiakov ZŠ a SŠ končiacich ročníkov. 
 
Žiaci 3. ročníkov SŠ  

 informatívne oboznámenie študentov s obsahom poradenského procesu  

 beseda o možnostiach štúdia a základných faktoroch správnej voľby 

 aplikácia testov: THZ, DIT a  neštandardizovaný Test na výber životných hodnôt 
a postoja k práci 

 vyhodnocovanie testov a oboznámenie študentov s výsledkami  

 individuálne konzultácie – predbežný záujem 
Žiaci 4. ročníkov SŠ 

 individuálne konzultácie – konečný záujem 

 ďalšie testovanie pre výrazne nevyhranených študentov – PC program AIST, 
Sprievodca svetom povolaní 

Žiaci 8. ročníkov ZŠ 

 informatívne oboznámenie žiakov s obsahom poradenského procesu  

 beseda o možnostiach štúdia a základných faktoroch správnej voľby 

 aplikácia testov: THZ, DVP a  neštandardizovaný Test na výber životných hodnôt 
a postoja k práci 

Žiaci 9. ročníkov ZŠ 

 aplikácia testov: THZ, DVP a  neštandardizovaný Test na výber životných hodnôt 
a postoja k práci  

 individuálne konzultácie, simulácia umiestnenia vo zvolenom odbore na konkrétnej 
škole – program Proforient 
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 ďalšie testovanie pre výrazne nevyhranených žiakov – PC program AIST, B-I-T test,  
Dotazník profesijných záujmov a Obrázkový test  profesijnej orientácie 

 individuálne konzultácie – konečný záujem 
 

V školskom roku 2015/2016 na úseku profesijného poradenstva v oblasti 
diagnostickej práce metodika pre výchovne poradenstvo a profesijnú orientáciu bolo 
zrealizovaných 1186 aktivít, 1199 testov pre 402 klientov, žiakov ZŠ a SŠ okresu Levoča. 

 
V oblasti metodicko-odborných činností bolo zrealizovaných 908 aktivít/stretnutí 
v nasledovnom členení:  

 individuálne konzultácie s VP (vrátane metodických stretnutí  zameraných na pomoc 
začínajúcim VP, konzultácií žiakov ZŠ a SŠ končiacich ročníkov – 218  stretnutí  

 odborné semináre - 1  

 vypracované metodické materiály pre potreby poradenskej praxe VP v podmienkach 
školy – 21 

 vypracované  prezentačné materiály o činnosti  a ponuka CPPP a P – 10  

 zadanie dotazníkových prieskumov zameraných na spokojnosť klientov – 2x9 škôl  

 realizácia  skupinových aktivít pre žiakov (výcvikové skupiny) – ZŠ - 49, SŠ - 19  

 individuálne konzultácie pre rodičov, žiakov ZŠ/SŠ – 259 

 individuálne konzultácie pre učiteľov - 71 

 konzultácie učiteľom - podklad pre výber ďalšieho štúdia žiaka ZŠ/SŠ – 258 
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Príloha č. 5 

 
Oddelenie ekonomických činností 
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Zameranie činnosti oddelenia: 
 
(1) Uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej 
klasifikácie, sleduje čerpanie rozpočtu, v prípade potreby žiada o vykonanie rozpočtového 
opatrenia zriaďovateľa. 
(2) Sumarizuje podklady jednotlivých zamestnancov centra zo spracovávania miezd. 
(3) Na základe dohody vykonáva administratívno – technické činnosti na mzdovom 
a pracovnoprávnom úseku pre zamestnancov centra v rozsahu poverenia. 
(4) Kontroluje hospodárenie a využívanie pridelených finančných prostriedkov v rámci 
predbežnej finančnej kontroly. 
(5) Zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu pre centrum, účtovné závierky, spracovanie 
súvah a výkazu ziskov a strát za centrum v systéme Štátnej pokladnice a v programe IBEU. 
(6) Spracováva rozbory hospodárenia za centrum. 
(7) Predkladá zriaďovateľovi účtovné závierky, výkaz ziskov a strát, súvahu a stav majetku. 
(8) Realizuje výkazníctvo prostredníctvom Štátnej pokladnice. 
(9) Kompletizuje bankové výpisy. 
(10) Predkladá zostavy zo spracovania účtovníctva potrebne na spracovanie rozborov 
a súhrnnej správy o hospodárení a správy o činnosti centra. 
(11) Zabezpečuje materiálno - technické vybavenie centra. 
(12) V spolupráci s oddeleniami centra vykonáva inventarizáciu majetku centra 
a zabezpečuje starostlivosť o majetok štátu v správe centra, jeho údržbu a prevádzku. 
(13) Vytvára podmienky na kvalitný a bezpečný výkon plnenia úloh v pôsobnosti centra 
(sprava registratúry, archívnictvo): 
a) zabezpečuje činnosť podateľne centra, 
b) zabezpečuje činnosť pokladne centra, 
c) zabezpečuje práce spojené s dodávateľsko - odberateľskými vzťahmi, 
d) zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov centra v oblasti stravovania, 
e) komplexne zabezpečuje vedenie agendy verejného obstarávania v pôsobnosti centra, 
f) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa. 
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 Správa o hospodárení za rok 2015 
 

     Okresný úrad Prešov v roku 2015 pridelil rozpočtovými opatreniami CPPP a P Levoča  
finančné prostriedky zo ŠR v celkovej výške 200 552,- EUR, z čoho normatívne bežné výdavky 
tvorili: 200 552,- EUR a nenormatívne výdavky: 0,- EUR. Bežné finančné prostriedky boli 
vyčerpané spolu vo výške 200 540,– EUR. Finančné prostriedky pokrývali potreby organizácie 
v roku 2015. 
 
     Schválený rozpočet na mzdy a poistné predstavoval 146 444,- EUR. Čerpanie rozpočtu na 
mzdy a odvody v roku 2015 bolo vo výšku 146 441,- EUR, z toho na mzdy bolo vyčerpaných 
109.895,– EUR a na odvody 36 546,- EUR.  Vrátené nevyčerpané prostriedky do štátneho 
rozpočtu  boli  vo  výške 3,- EUR.  Dôvodom  nedočerpania  a  vrátenia  finančných  
prostriedkov do štátneho rozpočtu bolo zaokrúhľovanie jednotlivých položiek na celé 
hodnoty Eur.  
 
     Schválený rozpočet na prevádzku predstavoval 54 108,- EUR. Čerpanie rozpočtu na 
prevádzku  v  roku  2015  bolo  vo  výške   54 099,-  EUR.  Vrátené  nevyčerpané  prostriedky  
z prevádzky do štátneho rozpočtu boli vo výške 9,- EUR. Dôvodom nedočerpania a vrátenia 
finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu bolo zaokrúhľovanie jednotlivých položiek na 
celé hodnoty Eur. 
 
     Prevádzkové výdavky na tovary a služby boli čerpané na cestovné v čiastke 862,- EUR, 
energie, voda a komunikácie v čiastke 13 251,- EUR, z toho na teplo v čiastke 4 320,- EUR. Na 
materiál bolo vyčerpaných 5 846,- EUR, na údržbu 10 123,- EUR, na nájomné 13 134,- EUR a  
služby boli čerpané v čiastke 10 436,- EUR. 
 
     Bežné transfery boli v roku 2015 vyčerpané v čiastke 447,- EUR . 
 
     Do roku 2016 neboli presunuté žiadne finančné prostriedky. Nevyčerpané a vrátené 
finančné prostriedky do štátneho rozpočtu za celkový rozpočet 2015 spolu boli vo výške    
12,- EUR. Dôvodom nedočerpania a vrátenia finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu 
bolo zaokrúhľovanie jednotlivých položiek na celé hodnoty Eur. 
  
    Údaje v Správe o hospodárení za rok 2015 korešpondujú s výkazom MŠ SR 1-04. 
 
 
Hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR uvádza priložený Výkaz k správe o hospodárení 
za rok 2015(podľa § 7 ods.. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
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Príloha č. 6 VZ D E L Á V A N I E   Z A M E S T N A N C O V 
   

 

Školský rok 2015/2016 
   

     

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

Mgr. Zoltán Vereš Účasť na sociálno - psychologickom výcviku 225 Trenč. Teplice prebieha  

  Inštruktážny kurz v metóde COMDI - hodnotiteľ 12 Košice osvedčenie 

  Výcvik v metóde Farby života 24 CPPP a P Poprad prebieha 

Mgr. Karol Kristev Interact (Mangold) 16 Bratislava potvrdenie 

  
Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie 
kľúčových kompetencií (preventívny program) 120 MPC RP Prešov certifikát 

 Farby života  24 CPP Pa P Poprad certifikát 

 IKT seminár - Komplexný poradenský systém "KOMPOSYT" 8 Poprad certifikát 

 IKT seminár - aplikácia KOMPOSYT-u 16 Spišské Podhradie certifikát 

  Doktorandské štúdium so zameraním na sociálnu prácu 5 rokov KU Ružomberok prebieha 

Mgr. Katarína Halkovičová Farby života  24 CPPP a P Poprad certifikát 

 IKT seminár - aplikácia KOMPOSYT-u 16 ZŠ Spišské Podhradie certifikát 

  IKT seminár - Komplexný poradenský systém "KOMPOSYT" 8 Poprad certifikát 

Ing. Mária Wantrubová Pracovný seminár - VP a Testy všeobecných študijných predpokladov 8 Prešov (SCIO)   

  IKT seminár - komplexný  poradenský  systém „KomposyT“ 8 Poprad (VÚDP a P) certifikát 

  IKT seminár - aplikácie KomposyTu“ 16 ZŠ Spišské Podhradie certifikát 

  Inštruktážny seminár - Poradenstvo hrou 8 Košice (VÚDP a P) certifikát 

Mgr. Alena Leščáková Doktorandské štúdium so zameraním na sociálnu prácu 5 rokov KU Ružomberok prebieha 

  Jazykový kurz angličtiny Business english "Pre-intermediate." 2 1 rok  Levoča certifikát 

Bc. Jana Jakubcová Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou 4 SP Poprad   

  Ako odovzdať schválený rozpočet na roky 2015-2017 a výkazy do RIS  6 IVES Košice   

  Ukončenie roka 2015 a mzdová a personálna agenda v I.Q 2015 5 MsÚ Poprad   

  Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - praktická aplikácia pre RO a PO 5 OÚ OŠ Prešov   

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na r.2016 a Sociálny fond 5 MsÚ Poprad   

  Ročné zúčtovanie dane 2015, Zmeny 2016 5 MsÚ Poprad   

  Mzdová účtovníčka v r.2016, aktuálne povinnosti v II. polroku 5 MsÚ Poprad   

  Mzdová účtovníčka v III. a IV. štvrťroku 2016 5 MsÚ Poprad   
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