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Správa o činnosti CPPPaP Vranov nad Topľou  
za školský rok 2014/2015 

 
 
 
a) Základné identifikačné údaje 
 

1. názov zariadenia: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie 

2. adresa zariadenia:  ul. Bernolákova 92, 093 01  Vranov nad Topľou 
3. telefónne číslo: 057/4423718, 0902869380 
 faxové číslo: 057/4880107 
4. internetová a elektronická adresa: www.poradnavt.sk 
   ppp.vt@stonline.sk 
   bibiana.lancikova@gmail.com 
5. údaje o zriaďovateľovi:  Okresný úrad Prešov 
    Námestie mieru 3  
    081 92  Prešov 
6. vedúci zamestnanci CPPPaP: 
  riaditeľka: Mgr. Bibiána Lancíková 
7. CPPPaP ako školské zariadenie nemá Radu školy 

 
 
b) Údaje o klientele CPPPaP 
 

 
 
 
 Klientelu CPPPaP tvoria deti a žiaci vo veku 3 – 18 rokov, resp. do skončenia prípravy 
na povolanie. 
 Prácu s klientelou CPPPaP rozdeľujeme do týchto základných činností: 
  

• poskytovanie psychologických a logopedických služieb deťom vo veku 3 – 6 
rokov 

• posudzovanie pripravenosti detí pre vstup do ZŠ 
 
 
 



 

 
 

• poskytovanie psychologických, špeciálno-pedagogických a logopedických 
služieb žiakom ZŠ, SŠ, poskytovanie konzultácií rodičom a pedagógom ZŠ 
a SŠ 

• psychologická činnosť zameraná na prácu s intelektovo nadanými žiakmi 
• poradenstvo v rámci profesijnej orientácie žiakov ZŠ a študentov SŠ 
• prevencia sociálno-patologických javov – práca so žiakmi ZŠ a SŠ 
• reedukačná a terapeutická činnosť 

  
 V rámci starostlivosti o deti pred vstupom do 1. ročníka ZŠ sme poskytli odbornú 
psychologickú a logopedickú starostlivosť 392 deťom 
 

• všeobecné posúdenie školskej spôsobilosti – 306 
• citové, sociálne problémy vo vývine – 20 
• poruchy reči – 173 
• odklad školskej dochádzky – 26 
• predčasné zaškolenie – 8 
• zaškolenie v nultom ročníku ZŠ – 120 
• výberová jazyková trieda ZŠ – 30 

 
 Logopedička CPPPaP vykonáva depistáž detí s narušenou komunikačnou 
schopnosťou v MŠ vo vranovskom okrese. V MŠ s najvyšším počtom diagnostikovaných detí 
s NKS realizuje logopedické cvičenia priamo v školskom zariadení dvakrát do mesiaca. 
Týmto vychádzame v ústrety nielen MŠ, ale aj rodičom. V MŠ Sídlisko 1. mája vo Vranove 
nad Topľou je realizovaná skupinová terapia 8 detí s dg. ADHD 1 krát v týždni celý školský 
rok. Jej cieľom je úspešný nástup detí do 1. ročníka ZŠ, eliminovanie nutnosti odkladu 
školskej dochádzky. 
 Psychológovia a špeciálni pedagógovia úzko spolupracujú so ZŠ pri zriaďovaní 
nultých ročníkov v zmysle Metodických pokynov MŠ SR č. 600/2002-43. Nulté ročníky 
navrhujeme zriaďovať pri ZŠ, kde do 1. ročníka nastupujú deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorým komunikačná bariéra bráni zvládnuť požiadavky 1. ročníka a rodičia 
súhlasia s psychologickým, špeciálno-pedagogickým a logopedickým vyšetrením 
a následným zaradením do nultého ročníka. Tieto vyšetrenia sú realizované v mieste bydliska 
detí – v priestoroch základnej školy. Rodičia sú oboznámení s podmienkami zaradenia ich 
dieťaťa do nultého ročníka. V školskom roku 2014/2015 bolo v okrese zriadených 8 nultých 
ročníkov. 
 V rámci posúdenia školskej spôsobilosti a intelektu detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka 
ZŠ robíme výber detí do jazykových tried na základe žiadosti ZŠ a súhlasu rodiča 
komplexným psychologickým vyšetrením. S týmito triedami potom pracujeme od 1. po 4. 
ročník základnej školy. 
 Všetci odborní zamestnanci CPPPaP sa aktívne zúčastňujú na zápisoch detí do              
1. ročníka ZŠ. V školskom roku 2014/2015 sme sa zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka na 13 
ZŠ v okrese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c)      Poskytovanie psychologických, špeciálno-pedagogických a logopedických služieb žiakom ZŠ, SŠ a konzultácií pedagógom a rodičom žiakov 
 
         Klienti, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť 
 

 



 

 
 
 Psychológovia, špeciálny pedagóg a logopéd v rámci starostlivosti o osobnostný 
a vzdelanostný vývin žiakov a študentov poskytovali komplexnú psychologickú, špeciálno-
pedagogickú a logopedickú starostlivosť – diagnostika, terapeutické a podporné postupy 
v oblastiach výukových, výchovných ťažkostí – neurotické problémy, poruchy správania, 
asociálne prejavy v správaní, žiakom ZŠ a študentom SŠ. Následne sme poskytli konzultácie 
ich rodičom a pedagógom v škole. 
 Zo strany stredných škôl stále pretrváva veľký záujem o psychologické vyšetrenie 
a poradenstvo v rámci profesijnej orientácie žiakov a študentov. V rámci žiadosti 
o poradenstvo pri profesijnej orientácii bolo psychologicky skupinovo vyšetrených 205 
žiakov ZŠ a 188 študentov SŠ. Následne po vyhodnotení bola s každým žiakom a študentom 
realizovaná individuálna konzultácia o výsledkoch psychologického vyšetrenia, a zároveň 
sme poskytli poradenstvo a možnosti ďalšieho štúdia a uplatnenia sa v praxi vzhľadom na 
možnosti a záujmy žiaka, či študenta. 
 Spolu v rámci profesijnej orientácie psychológovia vyšetrili a následne prekonzul-
tovali 393 žiakov a študentov. 

 
Iné problémy, s ktorými prichádzajú klienti na CPPPaP 

 
 
 
 Odborní zamestnanci CPPPaP sa snažia o včasné podchytenie, reedukačné, 
poradenské a terapeutické usmerňovanie rizikových prejavov, čŕt a vlastností detí a študentov 
s problémami v osobnostnom vývine. Špeciálni pedagógovia hlavnú pozornosť zameriavajú 
smerom k žiakom a študentom so špeciálno-pedagogickými potrebami a začleneným 
(individuálne integrovaným) žiakom. Aktívne pomáhajú učiteľom pri vypracovávaní IVVP. 
V školskom roku 2014/2015 sme navrhli na začlenenie 3 žiakov, úľavy vo vyučovacom 
procese boli doporučené 3 žiakom. 
 Psychológovia CPPPaP sa aktívne a systematicky venujú žiakom so všeobecným 
a špecifickým nadaním. Pravidelne každý rok sú vyberaní žiaci so športovým nadaním do 
športových tried, kde v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. je 
realizovaná psychodiagnostika týchto žiakov. Na jednej ZŠ vo Vranove nad Topľou sa od     
1. ročníka vytvárajú výberové triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Výber do 
týchto tried realizujú psychológovia CPPPaP.  Na ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou sú vytvorené 
špeciálne triedy pre intelektovo nadané deti a v bežných triedach tejto ZŠ sú individuálne 
integrované (začlenené) intelektovo nadané deti. Psychológ CPPPaP sa týmto žiakom 
systematicky venoval, zároveň poskytoval poradenskú starostlivosť rodičom týchto detí 
a učiteľom ZŠ. V špeciálnej triede pre intelektovo nadané deti sa v tomto školskom roku 
v rámci triednických hodín realizoval program „Akí sme“. V tomto programe budeme 
pokračovať aj v budúcom školskom roku. 
 



 

 
 
d) Oblasť výchovného poradenstva 
 
 V školskom roku 2014/2015 sociálny pedagóg CPPPaP, ktorý má v náplni práce aj 
výchovné poradenstvo uskutočnil 2 pracovné stretnutia pre výchovných poradcov ZŠ, SŠ 
a ŠZŠ. Prostredníctvom CPPPaP výchovní poradcovia dostávali materiály, ktoré pre potreby 
prof. orientácie žiakov ZŠ vypracováva ŠVS Michalovce a dodáva výber aktuálnych 
informácií a údajov zo SŠ. Údaje od výchovných poradcov boli štatisticky spracovávané 
a priebežne vyhodnocované. 
 
 
e) Metodická činnosť 

 

 
 
 V rámci metodickej činnosti zamestnanci CPPPaP poskytovali odbornú pomoc učite-
ľom MŠ v oblasti vývinu a výchovy detí v predškolskom veku, učiteľom ZŠ a SŠ pri práci 
s problémovými žiakmi, žiakmi s poruchami učenia, žiakmi nadpriemerne inteligentnými 
a nadanými. 
 Odborní pracovníci CPPPaP poskytli v školskom roku 2014/2015 3867 konzultácií. 
 
 Metodické materiály CPPPaP v školskom roku 2014/2015: 
 

• Ponukový list besied 
• Depistáž detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ 
• Informácia o vyšetrovaní školskej zrelosti 
• Lateralita 
• Prečo ma neposlúcha? 
• Vývin detskej reči a jej poruchy v predškolskom veku 
• Záškoláctvo 
• Predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania 



 

 
f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných 

zamestnancov 
 
  riaditeľka CPPPaP:   Mgr. Bibiána Lancíková 
  psychológovia:   PhDr. Irena Fazekašová (ukončený pracovný 

pomer k 30.6.2015 – starobný dôchodok) 
      PhDr. Marta Mrážiková 
      Ing. Mgr. Ivana Lacušová 
  špeciálny pedagóg:   PhDr. Mária Töröková (ukončený pracovný 

pomer k 30.6.2015 – starobný dôchodok) 
  logopéd:    Mgr. Bibiána Lancíková 
  sociálny pedagóg:   Mgr. Jana Závodská (od marca 2015 – 

materská dovolenka) 
 Ďalší zamestnanci: 
  sociálny pracovník:   Bc. Martin Biž 
  ekonómka:    Marta Sposobová 
  upratovačka:   Anna Horná 
 
 Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie. 
 
 
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov 
 
 Mgr. Bibiána Lancíková 

• účasť na seminároch a konferenciách 
október 2014 – odborná konferencia „PRINED – Projekt inkluzívnej 
edukácie“, Prešov 
marec 2015 – IKT seminár – „Riadenie komplexného poradenského systému 
KomposyT“ 
jún 2015 – konferencia „Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva 
v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce“, Banská Bystrica 

• vzdelávania 
október 2014 – december 2014 – aktualizačné vzdelávanie v rámci 
kontinuálneho vzdelávania – Diagnostika a terapia deficitov dielčích funkcií – 
metóda Dr. Sindelar 
december 2014 – inštruktážny kurz k metodike COMDI model A 
 

 PhDr. Irena Fazekašová 
• účasť na seminároch a konferenciách 

október 2014 – konferencia „Agresivita detí“, Bratislava 
marec 2015 – IKT seminár – „Riadenie komplexného poradenského systému 
KomposyT“ 

 
 PhDr. Marta Mrážiková 

• účasť na seminároch a konferenciách 
október 2014 – medzinárodná konferencia „Križovatky – Regulácia 
a sebaregulácia v prevýchove“, Bratislava 
október 2014 – odborná konferencia „PRINED – Projekt inkluzívnej 
edukácie“, Prešov 
marec 2015 – IKT seminár – „Riadenie komplexného poradenského systému 
KomposyT“ 
 
 



 

 
 

• vzdelávania 
december 2014 – inštruktážny kurz k metodike COMDI model A 
máj 2015 – pracovné stretnutie „Príprava modelu medzirezortnej koordinácie 
ochrany detí pred násilím“, Poprad 
jún 2015 – pracovné stretnutie sociálnych pedagógov, Bardejov 

 
 Mgr. Jana Závodská 

• účasť na seminároch 
február 2015 – seminár – stretnutie metodikov CPPPaP a VP SŠ, Prešov 

• vzdelávania 
október 2014 – vzdelávanie v metodike COMDI, Vranov nad Topľou 
november 2014 – stretnutie multiplikátorov Prešovského a Košického kraja, 
Prešov 
december 2014 – vzdelávanie v metodike COMDI, Vranov nad Topľou 

 
 Mgr. Ivana Lacušová 

• účasť na seminároch 
marec 2015 – IKT seminár – „Riadenie komplexného poradenského systému 
KomposyT“ 

• vzdelávania 
október 2014 – jún 2015 – inovačné vzdelávanie v rámci kontinuálneho 
vzdelávania – Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti 
október 2014 – jún 2015 – aktualizačné vzdelávanie v rámci kontinuálneho 
vzdelávania – Diagnostika a terapia deficitov dielčích funkcií – metóda Dr. 
Sindelar 
november 2014 – vzdelávanie v metodike Farby života 
máj 2015 – inštruktážny kurz k metóde monitoringu správania žiakov – 
INTERACT 

 
 
h) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti 
 
-   systematická, pravidelná pomoc učiteľom pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami pri výučbe a výchove žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

 
- pravidelná metodická pomoc základným školám pri zriaďovaní nultých ročníkov 

a špecializovaných tried pre nadaných žiakov, športových tried, tried s rozšíreným 
vyučovaním cudzieho jazyka 

 
- poradenská, konzultačná a informačná pomoc učiteľom, rodičom a verejnosti v oblasti 

výchovy, vzdelávania a osobnostného vývinu nadaných a talentovaných žiakov 
 
- intenzívna spolupráca s Materským centrom Slniečko, Krízovým centrom, OZ Ligou proti 

rakovine 
 
- realizácia programu PROŽ na vybraných základných školách 
 
- realizácia programov „Akí sme“, „Ako sa správne rozhodnúť“ 
 
- realizácia logopedického programu v MŠ „Poslúchaj ma jazýček“ 
 



 

 
 
 Odborní zamestnanci CPPPaP v priebehu školského roka realizovali prednášky, 
besedy a výcvikové programy pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a verejnosť (rodičov, pedagógov). 
Verejnosť je informovaná aj cestou webovej stránky CPPPaP www.poradnavt.sk. 
 

1. počet prednášok a besied  – 232 
2. počet výcvikov  – 97 
3. počet hodín prednášok a besied a počet účastníkov 
 žiaci – 199 hodín – 3312 žiakov 
 učitelia – 19 hodín – 350 učiteľov 
 rodičia – 14 hodín – 343 rodičov 
4. počet hodín výcvikov – 455 hodín – 1688 účastníkov 

 
 
i) Údaje o projektoch 
 
 CPPPaP v šk. roku 2014/2015 sa naďalej zapája do národného projektu VÚDPaP 
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí“. V danom školskom roku bolo CPPPaP zapojené aj do projektu 
„PRINED“. 
 Samostatne sme nevypracovali žiaden projekt. 
 
 
j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 
 V školskom roku 2014/2015 nebola v CPPPaP vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI. 
 
 
k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
 
 CPPPaP sídli v priestoroch budovy, ktorá je v ideálnom spoluvlastníctve ½ mesto 
Vranov nad Topľou a ½ Slovenská republika v správe CPPPaP Vranov nad Topľou. Každý 
odborný zamestnanec má vytvorené optimálne pracovné podmienky pre odbornú prácu 
s klientom a klienti majú zabezpečenú primeranú intimitu. CPPPaP chýba terapeutická 
miestnosť, archívna miestnosť a miestnosť pre upratovačku. 
 Materiálne, technické vybavenie CPPPaP je veľmi dobré. Každý pracovník má 
k dispozícii počítač, internet, tlačiareň, potrebné diagnostické pomôcky a odbornú literatúru. 
 
 
l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
 
 Finančné prostriedky boli v školskom roku 2014/2015 postačujúce na fungovanie 
našej organizácie. 
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou 
je štátna rozpočtová organizácia, ktorej financovanie je zabezpečené na jednotlivé kalendárne 
roky. Vzhľadom k uvedenému vo vzťahu k školskému roku 2014/2015 predkladáme rozpis 
rozpočtu na rok 2014 a rok 2015. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2014 a rozpočte pre rok 2015 (v €): 

Rozpočet 2014 Stav k 31.12.2014 Rozpočet 2015 Stav k 1.1.2015 

Celková suma 183 677 € Celková suma 162 210 € 

Mzdy (610) 113 964 € Mzdy (610) 103 761 € 

Odvody (620) 38 815 € Odvody (620) 36 264 € 

Bežné výdavky (630) 28 157 € Bežné výdavky (630) 22 185 € 

Transfery (640) 2 741 € Transfery (640) - 

 
 
m) Vyhodnotenie cieľa 
 
- úzka spolupráca so zariadeniami ako CŠPP vo Vranove nad Topľou, ŠZŠ, ZŠ pre telesne 

postihnuté deti 
 
- výborná spolupráca s materským centrom Slniečko – poskytujeme im prednášky, besedy, 

spolupracujeme s Krízovým centrom Vranov nad Topľou, Občianskym združením Liga 
proti rakovine 

 
 
- dobrá spolupráca s inštitúciami, t.j. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove 

nad Topľou, Políciou, detskými lekármi 
 
- dobre lokalizovaná budova v blízkosti niekoľkých veľkých mestských škôl 
 
 
n)  Oblasť, v ktorej dosahuje organizácia dobré výsledky 
 
- výborné výsledky máme pri práci s nadanými a talentovanými žiakmi ZŠ, spolupracujeme 

s Doc. Vladimírom Dočkalom, CSc., VÚDPaP Bratislava 
 
- pozitívny prístup odborného personálu k riešeniu problémov cieľových skupín 
 
- komplexnosť poskytovania poradenských služieb založená na spolupráci a participácii 

príslušných inštitúcií 
 
- veľmi dobrá je spolupráca so základnými školami pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP 
 
 
  Nedostatky 
 
 V súčasnosti CPPPaP chýba terapeutická miestnosť, archívna miestnosť a miestnosť 
pre upratovačku. CPPPaP nemá nedostatky v materiálnom zabezpečení ani v personálnom 
obsadení.  
 
 
 
 

Mgr. Bibiána Lancíková 
riaditeľka CPPPaP Vranov nad Topľou 

 


