CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Bocatiova 1, 040 01 Košice
tel. 055 / 796 12 11, fax 055 796 12 12, e-mail: csppke@csppke.sk, www.csppke.sk

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR v podmienkach

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Bocatiova 1, Košice
a elokovaného pracoviska v Gelnici

školský rok: 2020 / 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021
v podmienkach

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice
a elokovaného pracoviska v Gelnici

a) základné identifikačné údaje :
1.názov

školského

zariadenia:

Centrum

špeciálno-pedagogického

poradenstva

v Košiciach a elokované pracovisko v Gelnici
2.adresa: Bocatiova 1, 040 01 Košice;
Slovenská 56, 056 01 Gelnica
3.telefónne a faxové čísla:
Košice: 055/ 796 12 11, fax : 055/ 796 12 12
Gelnica: 053/ 482 16 74
4. emailová adresa:

csppke@csppke.sk
gelnica@csppke.sk

5. web stránka:

www.csppke.sk

6. zriaďovateľ:

Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice,
Prednosta.ke@minv.sk, 055/6001470

7. riaditeľ zariadenia:

PaedDr. Tatiana Majerníková

b) údaje o počte klientov v poradenskom zariadení:
K dnešnému dňu máme celkovo v evidencii na pracovisku v Košiciach a v Gelnici
11614 klientov, ktorí majú založené osobné spisy.

c) aktualizované personálne obsadenie:
Aktualizované personálne obsadenie v Košiciach a v Gelnici: k 31.8.2021 celkovo 20
zamestnancov.


Aktualizované personálne obsadenie CŠPP v Košiciach:
Riaditeľka CŠPP: PaedDr. Tatiana Majerníková (etopéd, psychopéd, canisterapeut,
špeciálny pedagóg pre PVP)

4 psychológovia:
1 psychológ na 100% úväzok Košice
1 psychológ – 50% úväzok Košice
2 psychológovia – úväzok 50% Košice, 50% EP Gelnica
4 špeciálny pedagógovia:
3 špeciálni pedagógovia na 100 % úväzok
1 špeciálny pedagóg na 50% úväzok
1 školský logopéd na 100% úväzok
2 sociálni pracovníci
1 ekonómka
1 upratovačka
 Aktualizované personálne obsadenie elokovaného pracoviska v Gelnici:
Vedúci pracoviska: Mgr. Marián Zimmermann (psychológ)
2 špeciálni pedagógovia
1 školský logopéd
1 hospodárka – sociálna pracovníčka
1 upratovačka
 Personálne zmeny v CŠPP:
Počas školského roka 2020/2021 boli na rodičovskej dovolenke tri OZ v CŠPP Košice
(logopédka a dve psychologičky).
Novoprijatí OZ (špeciálna pedagogička a psychologička) sa úspešne etablovali a stali sa
nenahraditeľnou súčasťou odborného tímu. Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní.
Aktuálne pociťujeme výraznejšiu potrebu posilnenia na poste logopéda a kvôli
pretrvávajúcej covidovej situácii aj psychológa v Košiciach.

d) ďalšie vzdelávanie zamestnancov:
Zamestnanci centra sa priebežne zúčastňujú školení, seminárov, výcvikov, prednášok,
workshopov, supervízií a pod., ktoré súvisia s ich odbornosťou, pracovným zaradením
a podporujú čo najlepší výkon práce. Vysokú kvalitu má aj aktualizačné vzdelávanie, ktoré
každoročne poctivo užší okruh OZ aktívne pripravuje.
Nižšie ich uvádzame podrobnejšie.

Mgr. Nora Gnipová:


14.09.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Komunikácia s detskou
obeťou“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením PhDr. Miroslava Bruncková PhD.,
ukončené potvrdením o účasti



September 2020 - jún 2021 - Účasť na pravidelných mesačných skupinových
supervíznych stretnutiach pod vedením Mgr. D. Husovskej, PhD – Rodinná terapia
počas šk. roka 2020/2021 vo frekvencii raz mesačne



24.09. – 25.09.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Metodika
odhaľovania sexuálneho zneužívania“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením doc.
ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., ukončené potvrdením o účasti



október 2020 – marec 2021 – účasť na 8 webinároch so zameraním na klientelu CŠPP
(online terapia, práca s telom v online terapii, KI samovraždy, KI seba poškodzovanie,
KI úzkosť, zosilňovanie klientov, zvládanie izolácie počas COVID 19, ranný vývin),
ktoré boli organizované online viacerými inštitúciami pod vedením viacerých
odborníkov, ukončené absolvovaním jednotlivých podujatí



05.11.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Komunikácia s obeťou
sexuálneho násilia“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením doc. ThDr. Mgr. Slávka
Karkošková, PhD., ukončené potvrdením o účasti



11.11. – 13.11.2020, 03.02. – 05.02.2021, 14.04. – 16.04.2021 – účasť na prvom až
treťom stretnutí dlhodobého vzdelávania „Inovácie vo výchovnom poradenstve a
prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce – SPV“, ktoré organizuje
VUDPaP pod vedením PhDr. Jany Pružinskej, PhD. a Mgr. Zuzany Majchrákovej,
vzdelávanie bude ukončené vo februári 2022



27.04.2021 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Ako pracovať
s obeťami násilia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu“, ktoré organizoval
UPSVaR pod vedením PhDr. Mgr. Oľga Okálová, PhD. a Mgr. Veronika Luksa,
ukončené potvrdením o účasti



10.05.2021 a 17.05.2021 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému
„Rovesnícke násilie“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením Mgr. Soňa Lovašová,
PhD., ukončené potvrdením o účasti



28.05.-29.05.2021 – účasť na prvom stretnutí dlhodobého výcviku v Terapii hrou, ktoré
organizuje OZ PTI-Inštitút terapie hrou pod vedením Mgr. Kollárová, Mgr. Pankuchová
a Mgr. Tatárová, vzdelávanie bude ukončené v máji 2022



08.06.2021 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Obchodovanie
s ľuďmi, nútená práca, žobranie“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením JUDr. Lucia
Baloghová, ukončené potvrdením o účasti



09.06. – 11.06.2021 – účasť na štvrtom stretnutí dlhodobého vzdelávanie „Inovácie vo
výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce –
SPV“, ktoré organizuje VUDPaP pod vedením PhDr. Jany Pružinskej, PhD. a Mgr.
Zuzany Majchrákovej, vzdelávanie bude ukončené vo februári 2022



September 2020 – Jún 2021 – účasť na online kurze posunkového jazyka, ktorý
organizovalo OZ Ave ProsperitA pod vedením Mgr. Róberta Šarinu, vzdelávanie bude
pokračovať aj v šk.roku 2021/2022

Mgr. Daniela Husovská, PhD:


Október 2020 – účasť na seminári – „PRINÁLEŽAŤ: prístup zameraný na vzťah pri
vzdelávaní traumatizovaných detí“. Seminár bol realizovaný online - formou prednášok
viacerých hostí a následnou diskusiou. Semináre moderovala a bola aj jednou
z prednášajúcich Dr. Sian Phillips, kanadská klinická psychologička venujúca sa práci
s traumatizovanými deťmi a ich vzdelávaniu. Prednášajúcimi boli aj učiteľka
traumatizovaných žiakov, riaditeľ školy citlivej k traumatizovaným deťom a zakladateľ
dyadickej vývinovej psychoterapie – prístupu zameranému na pomoc traumatizovaným
deťom.



Február 2021 – účasť na seminári – „Multidisciplinárna diagnostika FAS, FASD“ –
pod vedením Dr. Oľgy Okálovej. Seminár prebiehal online. Bol zameraný na teoretické
základy – čo je FAS, FASD – ako sa dg, ako pri dg. spolupracujú rôzni odborníci/čky,
FAS/FASD a škola a zaškolenie.



Máj 2021 - účasť na online seminári – „Porozumenie attachmentovým štýlom
u dospelých a detí: Využitie pre rodičov ako môžu viesť attachmentový tanec“. Seminár
viedli – Nancy Burton a Cynthia Cambell-Dionne, Kanada.



Jún 2021 – 3-dňová online konferencia DDP 2021 – Dyadická vývinová psychoterapia
2021 pod názvom: „Základom je spojenie – DDP rámec ako spôsob práce so vzťahovou
traumou naprieč rôznymi modelmi a systémami“. Hlavnými rečníkmi na konferencii
boli Dr. Daniel Hughes a Dr. Diana Fosha. Konferencia bola ukončená certifikátom
o účasti.



Máj 2020 – účasť na sérii seminárov – „Od krízy ku láskavosti: Pandémia, duševné
zdravie a raná starostlivosť; Od krízy ku láskavosti: Pandémia, duševné zdravie

a vzdelávanie; Od krízy ku láskavosti: Pandémia, duševné zdravie a mladí ľudia
s viacnásobnými problémami“. Semináre boli realizované online – formou jednej
prednášky a ďalších dvoch krátkych príspevkov a následnej spoločnej diskusie.
Semináre moderoval Dr. Peter Fonagy, riaditeľ Národného centra pre deti a rodiny
Anny Freudovej v Londýne.


Jún 2020 – účasť na 1. časti (3 dni) 1,5 ročného vzdelávania v Prahe – Výcvik školiteľa
(trénera) – „Terapia a poradenstvo zamerané na attachment, následky ACE a vývinovú
traumu“ – pod vedením Dr. Petry Winnette, PhD. Workshop bol zameraný na teoretické
základy – tému ACE – adverzné zážitky v detstve, neurobiológia a vývin mozgu, úvod
do terapie zameranej na deti s ACE. Školenie bude pokračovať v septembri a aj
nasledujúci kalendárny rok.

Mgr. Viktória Hritzová:


10.11.-11.11.2020- Stratégia inštitucionálneho rozvoja - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



12.2.2021- „Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách“ – možnosti prevencie,
intervencie – webinár zo záznamu zo dňa 11.11.2020 – E. Smiková, VÚDPaP)



1.3.2021- 2.3.2021- Stratégia inštitucionálneho rozvoja - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



19.3.2021 - Webinár OZ Archa – „Prvých 1000 dní života“ - D. Husovská

Mgr. Andrea Kandrová :


10.11.-11.11.2020- Stratégia inštitucionálneho rozvoja - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



2.12.2020 – Webinár: „Ako učiť, ale nemučiť“ (zamerané na deti so ŠVVP)
organizované www.vlavici.sk



22.2.2021

–

Webinár:

„Žiak

s NKS

na

1.

stupni

ZŠ“

organizované

www.vlavici.sk 1.3.2021- 2.3.2021- Stratégia inštitucionálneho rozvoja - SWAT
analýza – organizované stretnutie z VÚDPaP


16.3.2021 – Webinár: „Ako sa vyvíja reč dieťaťa“, organizované www.vlavici.sk



22.3.2021 – Webinár: „Dieťa so ŠNVR“, organizované www.vlavici.sk

Mgr. Marianna Kollárová:


Február 2021- do súčasnosti - účasť na „Dlhodobom vzdelávaní v Supervízii“, ktoré
organizuje VÚDPaP, pod vedením Coachingplus Mgr. V. Hambálek, Mgr. Z. Zimová,
PhDr. I. Valkovič, bude ukončené diplomom



September 2020- stále trvá –

vo frekvencii 1x za týždeň vzdelávanie online

v posunkovom jazyku pod vedením Mgr. Róbert Šarina.


Účasť na rôznych webinároch realizovaných počas pandemickej situácie z dôvodu
Covid



Účasť na pravidelných mesačných individuálnych supervíznych stretnutiach pod
vedením PhDr. K. Kubašovskej (supervízorka)



Účasť na pravidelných mesačných skupinových supervíznych stretnutiach pod vedením
Mgr. D. Husovskej, PhD – Rodinná terapia počas šk. roka 2020/2021 vo frekvencii raz
mesačne.

Mgr. Zuzana Korpášová:


14.09.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Komunikácia s detskou
obeťou“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením PhDr. Miroslava Bruncková PhD.,
ukončené potvrdením o účasti



24.09. – 25.09.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Metodika
odhaľovania sexuálneho zneužívania“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením doc.
ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., ukončené potvrdením o účasti



október 2020 – marec 2021 – účasť na 8 webinároch so zameraním na klientelu CŠPP
(online terapia, online krízová intervencia, webinár pre sociálnych pedagógov pod
vedením VÚDPaP, párová terapia online, šikanovanie, o tom ako hovoriť s deťmi
o umieraní, vytváranie vzťahu, prenos a protiprenos, dieťa a rozvod ), ktoré boli
organizované online viacerými inštitúciami pod vedením viacerých odborníkov,
ukončené absolvovaním jednotlivých podujatí



05.11.2020 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Komunikácia s obeťou
sexuálneho násilia“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením doc. ThDr. Mgr. Slávka
Karkošková, PhD., ukončené potvrdením o účasti



10.2.-12.2.2021 - účasť na dlhodobom špecializovanom vzdelávaní v supervízii
(1.modul), ktoré organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie



14.4.-16.4.2021 - účasť na dlhodobom špecializovanom vzdelávaní v supervízii
(2.modul), ktoré organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie



27.04.2021 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Ako pracovať
s obeťami násilia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu“, ktoré organizoval
UPSVaR pod vedením PhDr. Mgr. Oľga Okálová, PhD. a Mgr. Veronika Luksa,
ukončené potvrdením o účasti



08.06.2021 – účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní na tému „Obchodovanie
s ľuďmi, nútená práca, žobranie“, ktoré organizoval UPSVaR pod vedením JUDr.
Lucia Baloghová, ukončené potvrdením o účasti



9.6.-11.6.2021 - účasť na dlhodobom špecializovanom vzdelávaní v supervízii
(3.modul), ktoré organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie



12.7.2021- účasť na vzdelávaní: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, pod
vedením lektorky Mgr. Márie Anaylaiovej, PhD., ukončené potvrdením o účasti.

PaedDr. Tatiana Majerníková:


Január 2021- do súčasnosti - účasť na „Dlhodobom vzdelávaní v Supervízii“, ktoré
organizuje VÚDPaP, pod vedením Coachingplus Mgr. V. Hambálek, Mgr. Z. Zimová,
PhDr. I. Valkovič, bude ukončené diplomom



10.11.-11.11.2020- „Stratégia inštitucionálneho rozvoja“ - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



27.01.2021- seminár „Intenzívna arteterapia kľúč k integrácii s autizmom“, ktorý sa
konal od záštitou mesta Prešov a organizátormi boli OZ Výchova zdravej rodiny,
PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o a Facilitas n.o. Košice



1.3.2021- 2.3.2021- „Stratégia inštitucionálneho rozvoja“ - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



06.05.2021- webinár: „Dyslexia ako neuro-vývojová porucha u detí a dospelých“
(Inspire Academy, záznam a potvrdenie o účasti)



27.05.2021 -webinár : „Ako podporiť koncentráciu pozornosti u detí“ (Inspire
Academy, záznam a potvrdenie o účasti)

Mgr. Mária Nováková:


December 2020 - absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 1 a Modul 2, ukončený
záverečnou prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania



December 2020 – absolvovanie kurzu „KUPOZ - Program na rozvoj pozornosti u detí
s ADHD“, ukončený záverečnou prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného
vzdelávania



Apríl 2021 – absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 3, ukončený záverečnou
prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania



Júl 2021 - absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 4, ukončený záverečnou
prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania



Február 2021 – absolvovanie „kurzu KUMOT - Skupinový program pre rozvoj motoriky
a sociálnych zručností“, ukončený záverečnou prezentáciou a osvedčením o ukončení
aktualizačného vzdelávania

Mgr. Janka Perháčová:


December 2020 - absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 1 a Modul 2, ukončený
záverečnou prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania



16.2.2021- online webinár „Využívanie FM systémov v rôznych prostrediach pre deti a
dospelých s poruchou sluchu“ organizovaného CŠPP Poprad



25.03.2021 – online webinár – organizované FAS centrom v Ružomberku,
„Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert?“



Jún 2021 – absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 3, ukončený záverečnou
prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania



Júl 2021 - absolvovanie „Sindelar kurzu“ – Modul 4, ukončený záverečnou
prezentáciou a osvedčením o ukončení aktualizačného vzdelávania

Mgr. Silvia Petrovajová:


19. - 20. sept. 2020 – účasť na kurze „Bilaterálna integrácia – supervízia“, ktorú
organizovalo centrum AVARE v Banskej Bystrici pod vedením dr. A. Dalziell
(Škótsko), ukončené certifikátom



28. 9. 2020 - webinár – „Rodič jako terapeut“, organizovaná Celostí komunikace
a Logopédie s usmevem, vedený p. Martinou Kolmanovou, potvrdenie o účasti



2. 12. 2020 – webinár – „Ako učiť a nemučiť“, organizovaný OZ V.I.A.C., Príležitosť,
vedený Mgr. K. Sipos, potvrdenie o účasti



15. 1. 2021 – webinár „Klec zvaná diagnóza“, organizovaná Celostí komunikace
a Logopédie s usmevem, vedená p. Martinou Kolmanovou, potvrdenie o účasti



9. 2. 2021 – webinár – „FM systémy“, organizovaný OZ Infosluch, vedený PaedDr. M.
Rzymanovou a Mgr. S. Hovorkovou, PhD., potvrdenie o účasti



18. 2. 2020 – webinár – „Krizová intervence v praxi“, organizovaný Delám co můžu,
vedený p. M. Knihou a p. T. Mančíkovou, potvrdenie o účasti



Marec 2021- webinár – „Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými a fonologickými
ťažkosťami“, organizovaný Infra Slovakia, vedený Mgr. M Košútovou, potvrdenie o
účasti



9. 3. 2021 – webinár – „Jednostranná porucha sluchu“, organizovaný OZ Infosluch,
vedený PaedDr. M. Rzymanovou a Mgr. S. Hovorkovou, PhD. a MUDr. L. Radičovou,
potvrdenie o účasti



Marec 2021 – webinár – „Školská zrelosť u detí s poruchou sluchu a výber školy“,
organizovaný OZ Infosluch, vedený PaedDr. M. Rzymanovou a Mgr. S. Hovorkovou,
PhD. a PhDr. M. Reštárovou, potvrdenie o účasti



16. 3. 2021 – webinár –„ Ako sa vyvíja reč dieťaťa“, organizovaný Infra Slovakia,
vedený Mgr. S. Minárikovou, potvrdenie o účasti



22. 3. 2021 – webinár – „Dieťa so ŠNVR“, organizované Vlavici.sk, vedené Dr.
Bodokovou, potvrdenie o účasti



Máj 2021 – účasť na kurze „JIAS – supervízia“ (on-line forma), ktorú organizovalo
centrum AVARE pod vedením Mgr. K. Sipos , ukončené certifikátom

Mgr. Zuzana Sousedeková:


Od 17.05.2021 prebiehajúce adaptačné vzdelávanie pod vedením PaedDr. T.
Majerníkovej

Mgr. Marián Zimmermann:


10.11.-11.11.2020 – „Stratégia inštitucionálneho rozvoja“ - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



09.02.2021- webinár o načúvacích aparátoch organizované Centrum včasnej
intervencie Prešov, lektor M. Rzymanová



15.02.2021 - webinár „Sieťový prístup k psychopatológii“ SAŠAP, lektor Mgr. M.
Adamkovič PhD.



1.3.2021- 2.3.2021- „Stratégia inštitucionálneho rozvoja“ - SWAT analýza –
organizované stretnutie z VÚDPaP



05.03.2021- webinár „Autizmus a zmyslové vnímanie“ organizovanie 3Lobit o.z.,
webinár ukončený osvedčením,



10.-11. 03.2021- online vzdelávanie UPSVaR „Identifikácia sexuálneho zneužívania“,
lektor doc. Karkošková



29.-30. 03.2021 – webinár „Význam AAK pre dieťa a rodinu“ organizovalo o.z. Autisti
Prešov,



13.04.2021 – webinár „Omyly a chyby v našom rozhodovaní“, Inspire academy. lektor
Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc.FRCPsych, webinár ukončený potvrdením o účasti



22.04.2021 – webinár „Psychosomatika“, Inspire academy. lektor MUDr. Radkin
Honzák CSc., webinár ukončený potvrdením o účasti



20.05.2021-

webinár

seminár/konferencia

„Ochrana

deti

pred

násilím.

Multidisciplinárna spolupráca v praxi“ UPSVaR


September 2020 –stále trvá – online kurz posunkového jazyka cez O.Z. Ave Prosperita

Mgr. Vladimíra Židek Gajdošová:


21.05.2021- webinár „Dyslexie ako neuro-vývojová porucha u detí a dospelých“
(Inspire Academy, záznam)



25.05.2021- odborný seminár „Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti“



27.05.2021 -webinár „Ako podporiť koncentráciu pozornosti u detí“ (Inspire
Academy).



30.05.2021 - účasť na vzdelávaní: výcvik v Relaxačnom symbolickej terapii.



12.06.2021- účasť na vzdelávaní: výcvik v Relaxačnom symbolickej terapii

Odborní zamestnanci CŠPP sa zúčastňovali aktualizačného vzdelávania, podľa programu
aktualizačného vzdelávania 2020/2021 s názvom „Aktualizačné vzdelávanie v CŠPP Košicezamerané na dieťa/žiaka so SP“. Konkrétne išlo o nasledujúce témy:
1. Deti/žiaci so sluchovým postihnutím (vývin, integrácia, služby, raná
starostlivosť)
2. Spolupráca s odborníkmi zo zdravotníctva a sluchové postihnutie (klinická
logopedička)
3. Komunikácia s deťmi so sluchovým postihnutím (posunková reč)
4. Dieťa so SP a rodičia s dieťaťom so SP – potreby, odporúčania, postrehy
konkrétnych rodín a jednotlivcov

e) aktivity a prezentácia centra na verejnosti:
Aj v tomto školskom roku sme poskytovali konzultačnú, poradenskú a metodickú
činnosť výchovným poradcom formou individuálnych pracovných stretnutí v centre,
v školách, ale aj telefonickou a emailovou formou. V priebehu celého školského roka sme

poskytovali

u jednotlivých

klientov informácie o odporúčaniach do výchovno-

vzdelávacieho procesu pedagogickým zamestnancom, ale aj iným odborníkom
z jednotlivých poradenských zariadení. Početnou skupinou, s ktorou sme konzultovali,
boli jednotliví vyučujúci žiakov, ktorým sme poskytovali odborné služby. Špeciálni
pedagógovia v centre spolupracovali pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
(ďalej len IVP) a úprave učebných osnov u jednotlivých klientov.
Najviac konzultácií a poradenskej činnosti sme smerovali k zákonným zástupcom detí,
ktoré sú v starostlivosti centra, buď s rodičmi za prítomnosti dieťaťa alebo individuálnou
formou stretnutia s rodičmi bez dieťaťa, pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov.
Zákonných zástupcov sme oboznamovali s výsledkami vyšetrení detí, s príznakmi
diagnostikovaných porúch, s odporúčaniami do vyučovacieho procesu, s odporúčaniami
pre nápravné domáce cvičenia a postupy, poskytovali sme výchovné poradenstvo.
Zákonným zástupcom detí sme odporúčali aj príslušných odborníkov podľa typu porúch
(neurológ, pedopsychiater, klinický logopéd, foniater, psychológ a pod.).
Žiaľ aktuálna pandemická situácia nám neumožnila, aby sme sa tohto školského roku
zúčastnili na zápise prvákov (rovnako sme nemohli realizovať ani tradičné depistáže v
MŠ). Realizovali sme však v telefonickej a online forme (emaily, webináre a pod.)
individuálne konzultácie, poradenstvo pre zákonných zástupcov, pedagógov, ale aj
odborných zamestnancov škôl.
Na druhej strane sme dokázali v letných mesiacoch (v čase dobrej pandemickej situácie)
uskutočniť Letný dyslekticko-canisterapeutický pobyt.

Podujatia organizované centrom:


07.8.2021 – 14.08.2021 Letný dyslekticko-canisterapeutický pobyt pre klientov
v starostlivosti CŠPP; Nová Kelča za aktívnej účasti týchto OZ: PaedDr. T.
Majerníková, Mgr. N. Gnipová, Mgr. Z. Sousedeková, Mgr. P. Varjassy.
CŠPP malo v pláne realizovať ďalšie skupinové podujatia, avšak v dôsledku pandémie
Covid-19 sa tieto nemohli uskutočniť.

 Aktívna účasť odborných zamestnancov centra na seminároch, prednáškach,
depistážach na základe žiadosti nižšie uvedených MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ ako aj ŠZ:
PaedDr. Tatiana Majerníková:


V priebehu celého školského roka (03.09.2020, 12.11.2020, 10.02.2021, 24.06.2021,
29.06.2021) účasť na Metodickej rade pri VUDPaPe, ako delegovaný člen za centrá ŠPP
na Slovensku.



V priebehu celého školského roka spolupráca s expertami VUDPaP v rámci
kariérového poradenstva pre deti so zdravotným postihnutím



3.03.2021 a 26.05.2021 aktívna účasť na online pracovnom stretnutí výchovných
poradcov ZŠ a ŠŠ, gymnázií, konzervatórií v pôsobnosti CPPPaP Zuzkin park na tému:
„Vzdelávanie žiakov s pervazívnymi poruchami v podmienkach ZŠ a SŠ“



25.06.2021 v SOŠ Košice-Šaca: účasť na prednáške a diskusii s pedagógmi na tému:
„Žiaci so ŠVVP v podmienkach SŠ “



Účasť na poradách riaditeľov škôl a ŠZ Košického kraja, ktoré organizuje Okresný úrad
Košice, odbor školstva – podľa harmonogramu

Stretnutia v rámci metodického usmerňovania centier ŠPP, VP ŠŠ a ŠZ, školských
špeciálnych pedagógov:


Vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku nebolo možné priebežne zorganizovať
prezenčne pracovné stretnutia centier ŠPP v Košickom kraji rovnako ako aj výchovných
poradcov špeciálnych škôl a školských zariadení, školských špeciálnych pedagógov.
Ale dokázali sme sa prispôsobiť danej situácii a zorganizovali sme aspoň ku koncu
školského roka online stretnutia pre všetky tri skupiny cez aplikáciu ZOOM. Program
sa nám podarilo naplniť zaujímavými témami a hosťami. Vystúpila pani Mgr. Katarína
Adamcová s informáciami o online programe ImO, pani Ing. Viera Pamulová

informovala o svojej publikácii (didaktickom prostriedku schváleného MŠVVaŠ SR)
„Moja vlastná kniha“. V závere online stretnutia vystúpila pani MVDr. Henrieta
Sobotová s témou „Karnozín a jeho účinky na poruchy učenia, komunikácie a PAS“.


V prípade problémov, resp. zabezpečenia posunu dôležitých informácií, bola
zabezpečená priama mailová komunikácia, poskytnuté online poradenstvo na
požiadanie.

Mgr. Nora Gnipová:


september 2020 – jún 2021 – realizované konzultácie s pedagógmi a diagnostika žiakov
v školách: ŠZŠ Rovníková – KE, ŠZŠ Inžinierska – KE, Súkromná SŠ pre žiakov s
autizmom KE – Myslava, ZŠ Trstené pri Hornáde, ZŠ Gelnica, ZŠ Prakovce, ZŠ
Švedlár, ZŠ Margecany, ZŠ Richnava, ZŠ Nálepkovo, ZVJS Košice.

Mgr. Andrea Kandrová:


spracovanie témy pre rodičov a verejnosť: „Kedy navštíviť logopéda“ vo forme textu,
ktorý bol zverejnený v tlačenej podobe v čakárni EP CŠPP a rovnako elektronicky
šírený medzi rodičmi a pedagógmi MŠ a ŽS.

Mgr. Silvia Petrovajová:


9. 202O - depistáž NKS v MŠ Ruskov

Mgr. Peter Varjassy:


Priebežne počas celého školského roka konzultácie s pedagógmi a diagnostika žiakov v
školách: ŠZŠ Rovníková, Košice; ŠZŠ Inžinierska, Košice; Súkromná spojená škola pre
žiakov s autizmom Košice – Myslava; ŠZŠ Odborárska, Košice; ZŠ Bidovce, ŠZŠ
Inžinierska, ZŠ s MŠ s VJM Nižný Lánec.

Mgr. Zuzana Sousedeková:


Konzultácie s pedagógmi a diagnostika žiakov v školách: ŠZŠ Inžinierska, Košice
(10.06.2021); ŠZŠ Rovníková, Košice (17.06.2021); Súkromná spojená škola pre
žiakov s autizmom Košice – Myslava (23.06.2021); ZŠ Nižný Lánec (15.07.2021),



Konzultácia s pedagogičkou a diagnostika odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia
slobody, Floriánska, Košice (28.07.2021).



25.06.2021 v SOŠ Košice-Šaca: účasť na prednáške a diskusii s pedagógmi na tému:
„Žiaci so ŠVVP v podmienkach SŠ “ .

Mgr. Marián Zimmermann:


Výskum časových preferencií –najprv predvýskum (za účasti Mgr. Puchľákovej a Mgr.
Husovskej PhD.) a následne za spolupráce s expertmi z VUDPaP (Mgr. Božíkom a Bc.
Sušienkovou) od augusta 2021 prebieha samostatný výskum.



30.11.2020 – online prednáška na tému „ Intervenčné metódy u klientov s PVP“ pre
pedagógov a rodičov v SŠI Prakovce - počet účastníkov 19.



02.07.2021- Aktívna účasť na Psychosociálnej aktivite „Alternatívne metódy
špeciálnopedagogickej činnosti“ v ŠZŠ Richnava - počet účastníkov 17.

f) práca na projektoch:


V priebehu školského roka finalizácia projektu: „Zníženie energetickej náročnosti
budovy CŠPP elokované pracovisko Gelnica“, ktorý je súčasťou Žiadosti o NFP
v rámci výzvy 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
V decembri 2020 odovzdal realizátor stavbu vedeniu CŠPP (PaedDr. T. Majerníková,
Mgr. M. Zimmermann) . Následne v januári 2021 začalo kolaudačné konanie, ktoré bolo
ukončené 31.03.2021.



Bola podaná žiadosť „O nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych
aspektov v mestách a mestských oblastiach“ na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR o nenávratný finančný príspevok na úpravu areálu EP Gelnica.
Aktuálne sa čaká na vyhodnotenie výzvy (Zodpovední: PaedDr. T. Majerníková, Mgr.
M. Zimmermann).



Spolupráca v rámci národného projektu VUDPaP (PaedDr. T. Majerníková)

 Fond zdravia mesta Košice vypísal grantový program na rok 2021 na tému: Prevencia
a podpora zdravia, kde sme sa uchádzali (autorka PaedDr. T. Majerníková) o finančný
príspevok s projektom: „Preventívnou skupinovou činnosťou za lepšiu budúcnosť
našich detí“ a boli sme úspešní.


Na základe výzvy „Budúcnosť aj s autizmom“ vyhlásenej Nadáciou Volkswagen
Slovakia sme v roku 2020 spracovali nasledujúci projekt: „Snoezelen v poradenskej
praxi“. Autorom bol Mgr. M. Zimmermann, projekt bol úspešný a v školskom roku

2020-2021 prebehla jeho úspešná realizácia

(za aktívnej účasti Mgr. Lucie

Puchľákovej).


Grantová výzva- žiadosť o dotáciu z VUCKE. Názov projektu: „Ešte lepší Snoezelen“.
Autor M. Zimmermann (t.č. sa čaká za vyhodnotením).



Mgr. M. Zimmermann v spolupráci s Mgr. Norou Gnipovou, Mgr. Danielou
Husovskou, PhD., Mgr. Zuzanou Kuncovou a Ľudmilou Brutovskou realizovali
psychologické vyšetrenia, vyhodnotili a zaevidovali získané dáta za účelom vytvorenia
noriem k S-B IV. revízia a WISC III.SK.

g) výsledky a zameranie kontrolnej a inšpekčnej činnosti:
V tomto školskom roku nebola v CŠPP realizovaná kontrolná a inšpekčná činnosť.
Jediná kontrola prebehla v rámci kolaudačného konania v rámci NP „Zníženie energetickej
náročnosti budovy CŠPP elokované pracovisko Gelnica“.

h) priestorové a materiálno-technické podmienky:
Na pracovisku v Gelnici prebiehala od augusta 2020 prestavba budovy, ktorá sa
realizovala v rámci projektovej výzvy „Znižovanie energetickej náročnosti verejných
budov“. Vďaka prestavbe pribudli v budove nové miestnosti pre psychologičky, ktoré majú
delené úväzky medzi Košicami a Gelnicou. Rovnako pribudla technická miestnosť
a kancelárie pre špeciálnych pedagógov. Ostatní zamestnanci majú taktiež vynovené
priestory kancelárií. Realizovala sa aj úprava bezbariérového vstupu do budovy (rampa)
a taktiež prebehla rekonštrukcia oplotenia, ktorou sa nie len obnovil historický plot, ale
umožnila sa aj dodatočná úprava vo forme ďalšieho vstupu (brány) do areálu EP. Všetky
tieto rekonštrukčné práce vyplývali z požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti budovy, ale
predovšetkým klientov a zamestnancov centra.
V minulosti sme trpeli na nedostatočné priestory, bezbariérový prístup, absenciu herne,
terapeutickej miestnosti či čakárne. Všetky spomínané nedostatky boli odstránené vďaka
náročnej prestavbe, ktorá prebiehala na pracovisku v Košiciach v školskom roku 2019-2020.
S vybavením Snoezelen miestnosti nám pomohol aj úspešný projekt „Snoezelen
v poradenskej praxi“, vďaka ktorému sme získali prostriedky na základné vybavenie
miestnosti od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Nakoľko pracujeme so všetkými druhmi postihnutia, je potrebné i naďalej dopĺňať
testové, ale tiež reedukačné a kompenzačné pomôcky. Aj v budúcom školskom roku sa
budeme snažiť zapojiť do ďalších projektových výziev.

i) finančné a hmotné zabezpečenie:
Rozhodnutím MŠVVaŠ SR dňom 1.7.2011 prešlo CŠPP na právnu subjektivitu.
Finančné prostriedky nám boli prideľované oddelením ekonomických činností OÚ
v Košiciach na základe schváleného rozpočtu na roky 2019 a 2020.
1. dotácie zo štátneho rozpočtu: nemáme
2. príspevky: nemáme
3. finančné prostriedky od rodičov: nemáme a nežiadame
4. iné finančné prostriedky: nemáme

j) vyhodnotenie plnenia cieľov a koncepčných zámerov činnosti centra za
školský rok 2020/2021:
Koncepčné zámery a plnenie cieľov činnosti centra vyplývajú zo štatútu zariadenia, t. j.
komplexná psychologická, špeciálnopedagogická diagnostika, rediagnostika, poradenstvo,
odborná a metodická činnosť, písanie odborných záverov a návrhov pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prioritne so zdravotným znevýhodnením,
realizácia reedukačných stretnutí, terapií a depistáže zameranej na vyhľadávanie klientov
s ťažkosťami v komunikácii a zaostávaním v percepčnej oblasti, ako aj spolupráca so
zákonnými zástupcami, učiteľmi, výchovnými poradcami a inými odborníkmi podľa
požiadaviek škôl, školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠMŠ, ŠZŠ, OU, PŠ) a zákonných
zástupcov. Plnenie koncepčných zámerov CŠPP je podrobnejšie rozpracované v ďalších
častiach tejto hodnotiacej správy.
Skutočný počet klientov vyšetrených v škol. roku – podľa druhu postihnutia: 1632


syndróm autizmu – 356



mentálne postihnutie – 330



sluchové postihnutie – 79



zrakové postihnutie – 18



narušená kom. schopnosť – 290



telesné postihnutie – 41



chorí a zdravotne oslabení – 15



viacnásobné postihnutie – 113



vývinové poruchy aktivity a pozornosti – 78



vývinové poruchy učenia (najčastejšie v kombinácii s NKS, PVP) – 296



poruchy správania – 16



intelektovo nadaní – 0



zo sociálne znevýhodneného prostredia – neevidujeme
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 Psychologická činnosť:
Prioritou práce psychológov aj v tomto školskom roku bola komplexná diagnostická
a rediagnostická psychologická činnosť, psychoterapia s klientmi, poradenstvo klientom,
rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom, skupinové činnosti, ako aj prednášková
činnosť. Ambulantné psychoterapie s klientmi a poradenstvo sa v CŠPP realizovali podľa
potrieb klientov.
Počet psychologicky vyšetrených klientov: 693
Individuálna terapeutická činnosť s klientmi (ambulantnou formou): 287 sedení
Psychologické poradenstvo (konzultačná činnosť) poskytnutá: rodičom (zákonným
zástupcom), pedagógom, iným odborníkom (neurológovia, ošetrujúci lekári, pediatri,
klinickí psychológovia, pedopsychiatri a pod.) celkovo v počte 2071 konzultácií.
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 Špeciálnopedagogická činnosť:
Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika, rediagnostika, reedukačná a depistážna
činnosť boli realizované ako prioritné činnosti špeciálnych pedagógov. Špeciálnopedagogické vyšetrenia sme realizovali v terénnych a ambulantných podmienkach.
Dôležitá bola aj realizácia rozvíjajúcich individuálnych činností s deťmi MŠ a ZŠ,
konzultačná a poradenská činnosť, tvorba metodických a diagnostických materiálov pre
interné potreby poradenského zariadenia, ale aj pre školské zariadenia, rodičov a pod.
Počet špeciálnopedagogických diagnostík: 964
Počet iných terapií: 1394
Počet reedukácii a psychagogík: 289
Špeciálnopedagogické poradenstvo (konzultačná činnosť) poskytnutá: rodičom
(zákonným zástupcom), pedagógom, iným odborníkom (neurológovia, ošetrujúci lekári,
pediatri, klinickí psychológovia, pedopsychiatri a pod.) celkovo v počte 4722 konzultácií.
Sociálne a iné poradenstvo (konzultačná činnosť) poskytnutá: celkovo v počte 4042
konzultácií.
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Sumárna tabuľka odbornej psychologickej a špeciálnopedagogickej činnosti od
septembra 2020 do augusta 2021 je súčasťou materiálu (viď. príloha).

 Konzultácie a poradenstvo:
Konzultácie a poradenstvo boli realizované s rodičmi alebo zákonnými zástupcami,
ktorí sa zúčastnili s dieťaťom na vyšetrení v CŠPP, resp. v školách. Rodičov sme
oboznámili s výsledkami vyšetrenia, odporúčaniami pre domáci nácvik a návrhmi do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Rovnako sme poskytovali výchovné poradenstvo
rodičom, inštrukcie pri realizácii rozvíjajúcich cvičení, fixácii výslovnosti a postupoch pri
ťažkostiach v učení a správaní. Konzultácie boli uskutočňované týmito formami: osobne
v centre, mailom, telefonicky alebo iba s rodičom, resp. zákonným zástupcom na jeho
vlastnú žiadosť.
Ďalšie konzultácie boli realizované s pedagógmi v CŠPP alebo pri vyšetrení v škole.
Spolupracovali sme s vyučujúcimi a výchovnými poradcami pri tvorbe individuálnych
výchovno-vzdelávacích programov a pri úprave učebných osnov žiakov so ŠVVP.
Nevyhnutnosťou pri našej odbornej práci sú aj konzultácie s inými odborníkmi
(ošetrujúci lekári, neurológovia, pedopsychiatri, klinickí psychológovia, foniatri a iní),
ktoré sme realizovali najčastejšie telefonicky, resp. mailom z dôvodu určenia optimálnych
postupov vo výchovno-vzdelávacom procese našich spoločných klientov.

 Výchovné poradenstvo a metodické vedenie centrom:
Spolupráca s výchovnými poradcami bola zameraná na žiakov škôl hlavne pri tvorbe
individuálnych vzdelávacích programov (IVP) a úprave rozsahu vzdelávania, vypĺňaní
dokumentácie – „Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP ...“. Všetky prípady klientov boli
konzultované osobne, telefonicky alebo mailom. Pri tvorbe individuálnych programov sme
spolupracovali so školami, kde máme evidovaných individuálne integrovaných
(začlenených) žiakov.
Zároveň sme poskytovali poradenstvo k profesijnej orientácii končiacim deviatakom,
maturantom a tiež psychologické poradenstvo pri výchovných problémoch. Práve
poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie by sme chceli v nasledujúcom období posilniť.
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Košiciach je poverené
zriaďovateľom metodickým vedením všetkých CŠPP v regionálnej pôsobnosti Košického
kraja. Okrem diagnostických, poradenských, terapeutických, reedukačných a depistážnych
činností má CŠPP v zmysle ustanovenia § 4 ods. 9 vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávať aj metodickú činnosť.
Metodicky usmerňuje školských špeciálnych pedagógov pôsobiacich v MŠ, ZŠ,

Gymnáziách, SOŠ a Konzervatóriách, výchovných poradcov, liečebných pedagógov
a sociálnych pedagógov v špeciálnych školách.

k) činnosti, v ktorých poradenské zariadenie dosahuje dobré výsledky:


aj tento školský rok sme opäť pokračovali v objavovaní nových možností práce
s klientom; napr. online formou (videorozhovory, emaily, chaty); viacero klientov práve
takúto možnosť využíva aj po skončení „lockdownu“



z prestavby budovy v Košiciach vyplývajú benefity pre klientov: napr. nová čakáreň či
terapeutická miestnosť, resp. herňa s pozorovateľňou, vyšetrovňa s bezbariérovým
prístupom (rovnako ako aj toaleta na prízemí s možným vstupom aj na vozíčku)
a Snoezelen miestnosť



rovnako prestavba budovy EP v Gelnici priniesla nové alebo vynovené priestory,
bezbariérový vstup a novú (ďalšiu) bránu do areálu pracoviska



promptné vybavovanie prihlášok



využívanie poznatkov, vedomostí, skúseností a sociálnych kontaktov
predchádzajúcich zamestnaní (školy, zdravotnícke zariadenia...)



schopnosť rozpoznať problém klienta a následne ho riešiť



kvalitná diagnostická, reedukačná a terapeutická činnosť



vypracovávanie kvalitných záverov a odporúčaní



vysoké pracovné nasadenie, empatia, ochota pomôcť, kongruencia a transparentnosť pri
práci s klientmi



ochota prijímať úlohy, aktívny a profesionálny prístup k odborným činnostiam



informovanosť odborných pracovníkov o zmenách v legislatíve platnej pre poradenské
zariadenie a súvisiacej s našou prácou



neustále prebiehajúce zvyšovanie si kvalifikácie, odbornosti a kompetencií v oblasti
diagnostiky a terapeutickej práce odborných zamestnancov (kurzy, workshopy,
konferencie, supervízie, ...)



využívanie svojho vzdelania a kompetencií pre zvýšenie kvality života klientov bez
ohľadu na pohlavie, náboženstvo, etnikum a pod.



rešpektovanie autonómie ľudí hľadajúcich pomoc alebo radu



akceptovanie práva na súkromie, ochranu informácii, slobodnú vôľu našich klientov



uvedomovanie si vlastných hraníc a nezasahovanie do kompetencií iných odborníkov,
ale snaha o aktívnu spoluprácu s nimi



snaha vytvoriť podmienky, v ktorých sú klienti schopní aktivovať svoje schopnosti,
znalosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie ich cieľov



vyhľadávanie služieb CŠPP aj klientmi mimo jeho regionálnej pôsobnosti, ústretovosť
voči školám i mimo nášho regiónu



poskytnutie diagnostiky a poradenstva aj pre rodičov a deti s jazykovou bariérou (najmä
anglicky hovoriacich)



práca so žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia



práca so žiakmi so sluchovým postihnutím



odborný rast v oblasti vývinu detí z ohrozeného prostredia (dezorganizovaná vzťahová
väzba, komplexná trauma) a následnej pomoci pre tieto deti



odborný rast v oblasti raného poradenstva – zvýšená aktivita OZ v sekcii raného
poradenstva



dobrá spolupráca s materskými, základnými, strednými a špeciálnymi školami ako aj so
zákonnými zástupcami klientov



dlhodobo veľký záujem zo strany materských škôl aj rodičov o depistáže NKS
a diagnostiku školskej spôsobilosti v MŠ s následným poskytnutím logopedickej
a špeciálnopedagogickej starostlivosti a rozvíjajúce programy v MŠ zamerané na rozvoj
jednotlivých percepcií



diagnostika školskej spôsobilosti v MŠ, zameraná na posúdenie predpokladov pre
učenie ako prevencia porúch učenia (tohto roku z dôvodu pandémie nebolo možné
realizovať plnohodnotne)



konzultácie, poradenstvo, poskytovanie metodických materiálov pre materské školy
(tiež pracovné listy, námety na rozvoj reči, správnej výslovnosti a pod.)



preventívne programy v MŠ, pred vstupom detí do ZŠ, individuálne rozvíjajúce cvičenia
pred vstupom do ZŠ



väčšia informovanosť o CŠPP zo strany rodičov



dlhodobo pretrvávajúci záujem klientov a ich zákonných zástupcov o denný pobyt pre
deti s NKS v CŠPP Gelnica a o letný dyslekticko-canisterapeutický pobyt v CŠPP
Košice



skúsenosti s diagnostikou najmä u detí od 6 rokov



zlepšovanie prehľadu faktov v jednotlivých oblastiach práce s databázami, zrýchlenie
práce s dokumentáciou najmä vďaka používaniu jednotlivých elektronických databáz,
ktoré boli sprevádzkované v minulom školskom roku, vďaka čomu sa vieme lepšie

orientovať v jednotlivých položkách, prípadoch a zložkách, čo nám napomáha pri
komunikácii so školami a zákonnými zástupcami klientov


pokojné hľadanie riešení komunikačných nedorozumení s rodičmi a školskými
zariadeniami



konzultačné usmerňovanie skúsenými odbornými zamestnancami pre zákonných
zástupcov, pedagógov, sociálnych pracovníkov a lekárov v zmysle legislatívnych
postupov platných pre CŠPP



pozitívna odozva na výsledky našej práce zo strany rodičov a pedagógov



zanietenosť pre prácu, snaha o odborný rast v oblasti vývinu detí z ohrozeného
prostredia (dezorganizovaná vzťahová väzba, komplexná trauma), vplyvu rodinného
prostredia na vývin dieťaťa a následnej pomoci; empatia, vnímavosť



tvorba vlastných interných diagnostických nástrojov z oblasti logopédie

l) činnosti, v ktorých sú nedostatky – rezervy (plus niektoré návrhy riešení):


kontakt s klientmi počas pandémie

 zlepšenie sa OZ v online poradenstve, v práci s IKT; absolvovanie dostupných
vzdelávaní aj v tejto oblasti


ťažkosti pri hľadaní balansu medzi kvalitou práce a kvantitou práce

 aktualizácia smernice o hodnotení


priveľké rozpätie diagnóz a zdravotných oslabení klientov, s ktorými pracujeme,
vysoké počty klientov na jedného zamestnanca, preťaženosť odborných zamestnancov,
potreba vyprofilovania sa jednotlivých odborných zamestnancov a posilnenie ich počtu.

 aktuálne vnímame ako dôležité posilnenie predovšetkým post špeciálneho pedagóga


obmedzené možnosti odborného vzdelávania pre špeciálnych pedagógov a logopédov

 čiastočným riešením je vlastné aktualizačné vzdelávanie


objavujú sa ťažkosti v spolupráci s niektorými klientmi, rodičmi a pedagógmi,
nerešpektovanie záverov odborných vyšetrení v školách a ich aplikácia do praxe,
chýbajúca spätná väzba zo škôl k našim klientom, chýbajúca pedagogická diagnostika

integrovaných žiakov, nedostatočne vyplnené prihlášky prichádzajúce zo škôl napriek
upozorneniam, chyby pri vypĺňaní IVP v školách napriek niekoľko rokov prebiehajúcej
integrácii


nedostatočný time-management

 včasné informovanie OZ zo strany riadiaceho úseku; dôsledné plánovanie u každého
OZ a efektívne využívanie pracovného času


niekedy náročnejšia komunikácia o ťažkostiach klienta s odborníkmi z medicínskej
oblasti, nedostatočná informovanosť rodičov ohľadom dg. ich dieťaťa zo strany iných
odborníkov, nedostatok odbornej literatúry v CŠPP, ktorá by sa dala rodičom zapožičať



miestami náročná spolupráca s odborníkmi (neurológ, pedopsychiater,...)

 odborné vstupy na poradách vo forme aktualizačného vzdelávania; vytvorenie zoznamu
organizácií a odborníkov, ktorých služby je možné poskytnúť zákonným zástupcom, ...


absencia podporných skupín rodičom, súrodencom, deťom s podobnými ťažkosťami



nedostatočný časový priestor na prípravu nových diagnostických a reedukačných
materiálov



nerovnomerné rozloženie času pre prácu s klientami a administratívne činnosti (vrátane
písania diagnostických správ)



absentuje kvalitné odborné usmernenie činností odborných zamestnancov (zo strany
ŠPÚ, VUDPaP, MŠVVaŠ)



malá zaangažovanosť v prezentácii centra na verejnosti

 v tomto smere očakávame zvýšenú aktivitu najmä od novoprijatých a mladších OZ


nedostatočná kvalita psychoterapeutickej práce u detí s traumatickou minulosťou

 využívať napríklad dyadickú vývinovú terapiu – terapeutická práca spolu s rodičom
a dieťaťom; zvyšovanie vedomostí v súlade s najnovšími poznatkami ohľadom
jednotlivých oblastí vývinu dieťaťa (socio-emocionálny vývin, vývin mozgu a jeho
prepojenie na jednotlivé oblasti psychického vývinu – prepojenie na ochorenie PVP),
možnosti vzdelávania a prístupu k deťom s neurovývinovými poruchami.



nedostatočný časový priestor na regeneráciu a psychohygienu (nielen 2x do roka)

 zapracovanie ďalšieho teambuildingového dňa do školského roka (napríklad na jar
a na jeseň) ideálne aj pod vedením skúsených lektorov.


nedostatočné materiálne vybavenie centra (materiál na reedukácie a terapeutickú
činnosť, IKT technika)

 prostredníctvom projektov sa budeme aj v novom školskom roku tento nedostatok
odstrániť; zároveň budeme apelovať na zriaďovateľa s požiadavkami na zlepšenie
materiálneho vybavenia centra
Ďalšie návrhy k zefektívneniu práce OZ v CŠPP:
 Rozšíriť získavanie informácií o nových klientoch prostredníctvom dotazníkov
zasielaných rodičom, učiteľom mailom ešte pred samotným diagnostickým vyšetrením.
Vytvoriť nové dotazníky pre ZŠ- prípravný a prvý ročník.
 Dokúpiť dostatočný počet dg. metód, aby ich znížený počet neovplyvňoval prácu OZ.
 Vytvorenie aktuálneho zoznamu škôl (prípravné ročníky, špeciálne triedy,...), aby mohol
odborný pracovník poradiť zákonným zástupcom, vytvorenie a aktualizácia zoznamu
organizácií a odborníkov, ktorých služby je možné poskytnúť zákonným zástupcom
klientov.
 V záujme vyššej efektivity práce (zistenia silných a slabých stránok) a zlepšenia
komunikácie zorganizovať teambuilding vedený skúsenými lektormi mimo pracoviska.
 Aktualizovať plán činnosti, záverečnú správu a hodnotiaci hárok.
 Zlepšiť komunikáciu, napr. v oznamovaní dovoleniek vopred – aby sa dala lepšie
koordinovať spoločná práca, ak sú napr. výjazdy alebo spoločné úlohy. Používať
kalendár na cloude CŠPP.
 Naďalej pracovať na intenzívnej vzájomnej komunikácii medzi odbornými pracovníkmi
centra, odovzdávať si dôležité informácie o spoločných klientoch (uskutočňovať
pravidelné intervízie, zamerať sa viac na spoločné riešenie najmä nových klientov,
dohodnúť sa na spoločnom postupe psychológ-špeciálny pedagóg, prípadne spoločnej
diagnostike, záverečnej správe).
 Zjednotiť usmernenia na oboch pracoviskách (Košice a Gelnica).

m) psychohygienické podmienky:
Na pracovisku centra sa dodržujú základné hygienické predpisy. Dvakrát v roku majú
zamestnanci spoločný psychohygienický deň mimo pracoviska, ide najmä o čas Vianoc
a v termíne letnej záverečnej porady.
Vzhľadom na zvýšenie pracovnej vyťaženosti a taktiež príchodom nových
zamestnancov, je potrebné sa zamerať viac na vzťahy na pracovisku ako aj samotný relax
a psychohygienu zamestnancov (viď „návrhy“ v predchádzajúcej časti).

n) spolupráca so školami, rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom:
V priebehu celého školského roka boli kanceláriou prvého kontaktu poskytované
klientom, rodičom, doprovodnému personálu, ako aj pedagógom a výchovným poradcom
potrebné usmernenia, konzultácie a tiež papierová dokumentácia a kompenzačné pomôcky
podľa ich individuálnej potreby.
Rodičia často aktívne sami vyhľadávajú služby centra (niekedy aj mimo regionálnej
pôsobnosti). Poskytujeme im osobné, telefonické aj mailové konzultácie a poradenstvo.
Spolupráca s rodičmi závisí najmä od ich prístupu a motivácie. Stáva sa, že málo
spolupracujú pri reedukáciách, terapeutickom a poradenskom vedení svojich detí, preto sa
objavuje potreba zaktivizovať rodičov, aby vyhľadali pomoc odborníkov a aby boli ochotní
zúčastňovať sa terapeutických stretnutí spoločne s dieťaťom, ak je to potrebné.
Spoluprácu so školami vidíme na niekoľkých úrovniach: v oblasti starostlivosti
o individuálne začlenených žiakov, v prevencii porúch učenia a správania, poradenstve,
účasti na podujatiach škôl prednáškovou a skupinovou činnosťou, osobnými stretnutiami,
konzultáciami a účasťou pri maturitných skúškach žiakov so ŠVVP. Spolupráca sa zlepšila
po určení spádových škôl, keďže odborní zamestnanci majú väčší prehľad o klientoch,
ktorých máme v starostlivosti, o potrebe ich kontrolných vyšetrení, priamo komunikujú
s vedením školy, s výchovnými poradcami a jednotlivými pedagógmi a majú možnosť
diagnostikovať žiakov priamo v prostredí, na ktoré sú zvyknutí (tým sú získané výsledky
z diagnostiky objektívnejšie, najmä v prípade detí s PVP). Vnímame aktívny prístup
mnohých učiteľov a ich snahu pomôcť žiakom s ťažkosťami. Rezervy vidíme
v nedostatočnom vypĺňaní prihlášok zo strany niektorých škôl, resp. chybách pri
vypracovaní IVP. Stáva sa tiež, že školy málo rešpektujú odporúčania odborných záverov.
Tieto nedostatky sa však priebežnými konzultáciami postupne darí redukovať. Niekedy
nám chýba spätná väzba zo školy k efektívnosti našich odporúčaní pre výchovno-

vzdelávací proces žiakov, mnohé školy však pravidelne posielajú vyhodnotenia IVP ku
koncu školského roku.
Menej kladne hodnotíme spoluprácu základných škôl pri vypracovávaní odporúčaní na
pridelenie asistentov učiteľa – často sa stáva, že ZŠ posiela žiadosti o vyjadrenie
k asistentovi učiteľa neskoro (2 – 3 dni pred uplynutím termínu), čo vedie k zvýšenej miere
časového stresu u odborných zamestnancov v centre.
Pre pedagógov a výchovných poradcov pravidelne organizujeme prednášky,
workshopy, diskusné besedy a publikujeme v zborníkoch články na témy, ktoré by mohli
byť užitočné pre ich prácu. Ide primárne najmä o deti so zdravotným znevýhodnením.
Okrem škôl dlhodobo úspešne spolupracujeme aj s detskými domovmi v našom regióne,
odbornými lekármi (neurológovia, pedopsychiatri, foniatri a iní), Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.
Výborná spolupráca je s materskými školami pri depistážach NKS a diagnostikách
školskej spôsobilosti. Požiadavky MŠ v našej regionálnej pôsobnosti niekedy nedokážeme
kvôli časovej obmedzenosti ani pokryť. Venujeme pozornosť klientom s odloženou
školskou dochádzkou, deťom zdravotne znevýhodneným v čo najvčasnejšom veku (rané
poradenstvo). Starostlivosť zameriavame aj na deti predškolského veku, ktorým
poskytujeme pravidelne skupinové činnosti v MŠ (ide o MŠ, kde nám hlásia vyšší výskyt
detí s NKS) s cieľom predísť neúspešnému nástupu do školy, zvyšovať ich pripravenosť na
školské povinnosti, resp. v niektorých prípadoch dopomáhame k rozvoju zaostávajúcich
zložiek – reči, pamäti, percepcií, korigujeme nesprávnu výslovnosť, riešime výchovné
ťažkosti, pomáhame pri začleňovaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do škôl.
Pracujeme s klientmi s PVP a ich rodičmi, tvoríme pracovné listy, poskytujeme
poradenstvo rodičom detí s PVP a edukáciu rodičov ohľadom diagnózy ich dieťaťa.
Pracujeme s deťmi a žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, tiež s deťmi
a žiakmi

s mentálnym,

telesným,

sluchovým

a zrakovým

postihnutím

v zmysle

diagnostiky, reedukácie, poradenstva, usmernenia k ďalším postupom a pomoci ich
rodičom. Poskytujeme komplexnú diagnostiku, profesijnú orientáciu, poradenské
a terapeutické vedenie pre klientov, ich rodičov a pedagógov, osobné, telefonické a mailové
konzultácie a poradenstvo, v prípade potreby a záujmu aj pozorovanie v MŠ, ZŠ, asistenciu
pri Testovaní 9, záverečných a maturitných skúškach (ak to pandemická situácia dovolí).
Na požiadanie poskytujeme diagnostiku, závery a konzultácie pre ÚPSVaR a sociálnu
poisťovňu.

Značný záujem zo strany rodičov je aj o denný pobyt pre deti s NKS v Gelnici, ktorého
sa zúčastňujú klienti centra v predškolskom veku. Cieľom denného pobytu je intenzívna
logopedická a špeciálnopedagogická činnosť. V posledných rokoch prebiehal tento tábor
v zimnom období, avšak práve zimné obdobie bolo poznačené kulmináciou druhej vlny
pandémie Covid-19.
V poslednom čase sa ustálil počet žiadostí zo strany polície SR o účasť psychológov
pri výsluchoch maloletých, mladistvých a obetí trestných činov. V rámci možností
a pracovnej vyťaženosti sa naši zamestnanci snažia týmto žiadostiam vyhovieť. Dokonca
aj mimo pracovného času.
Každoročne

organizujeme

aj

Letný

dyslekticko-

canisterapeutický pobyt pre deti s dyslexiou v starostlivosti
CŠPP. Jeho cieľom je pomôcť deťom s poruchou čítania zlepšiť
ich stav a zmierniť vplyv poruchy na ich psychický vývin, vplyv
vo výchovno-vzdelávacom procese aj v spoločenskom živote. Na
úspešné naplnenie tohto cieľa využívame terapiu s asistenciou
psa (canisterapiu). Každý rok je o tento pobyt veľký záujem u detí aj ich rodičov (dokonca
aj z častí Slovenska mimo územnej pôsobnosti centra). Zorganizovali sme ďalší úspešný
ročník a zapojili do neho aj bývalých klientov centra.

o) vzájomné vzťahy:
Vzťahy medzi jednotlivými odborníkmi a rodičmi, rovnako aj klientmi hodnotíme
kladne. Sú založené na báze dôvery a odbornosti. Nemali sme žiadne sťažnosti ani prejavy
nespokojnosti z ich strany. Práve naopak, vznikajú veľmi silné putá medzi nami a klientmi.
Priebežne máme od klientov spätnú väzbu, že sa k nám tešia a sú veľmi radi, že im
pomáhame. V centre máme k dispozícii aj „schránky“, do ktorých môžu klienti vhodiť
pripravené, vytlačené anketové lístky s prejavom spokojnosti, resp. nespokojnosti s našou
prácou, môžu nám napísať aj spätnú väzbu na našu prácu, na jej možnosti vylepšenia.
Pozitívne hodnotíme spoluprácu so školami, pedagógmi a kolegami z iných centier.
Vzájomné vzťahy zamestnancov na jednom aj druhom pracovisku hodnotíme pozitívne
a na vysokej úrovni. V tomto školskom roku sme realizovali spoločnú poradu aj mimo
pracoviska (šlo o poradu na konci školského roka), čo všetci zamestnanci veľmi ocenili
a budeme v týchto aktivitách pokračovať aj v školskom roku 2021/2022. Sme naozaj jeden
tím a spoločne znášame všetky výzvy (nie problémy!). Rovnako sa snažíme spoločne
poučiť z neúspechu, ale aj radovať sa a vzájomne si dopriať pocit úspechu. Všetci sa

snažíme o to jediné – čo najodbornejšie pristupovať ku klientom CŠPP a takýmto prístupom
im pomôcť zvládnuť ich problémy.
Aktuálne veríme, že sa pandemická situácia v školskom roku 2021-2022 bude vyvíjať
pozitívnejšie ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Zároveň sme v očakávaní
významných zmien poradenského systému, ktorý by mal znamenať veľkú zmenu pre obe
pracoviská v Košiciach aj v Gelnici.
Víziou vedenia a zamestnancov CŠPP Košice je využiť každú príležitosť na zlepšovanie
poradenskej odbornej starostlivosti klientom a ich rodičom a to za každých okolností.

PaedDr. Tatiana Majerníková
riaditeľka

V Košiciach, 03.09.2021

PRÍLOHA

Protokol o zbere údajov CŠPP za školský rok 2021 / 2022

Položka

Kategória I Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Priama činnosť

4925

5063

2006

587

8235

7705

1399

6853

Metodická a nepriama
činnosť s klientom:

