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https://sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008, z vlastných skúseností a citovali sme 

z materiálov uvedených v 13.bode. 

 

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

„Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, 

špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem 

detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a 

profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch 

správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a 

školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom 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. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva 

najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, 

prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.“ 

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu  vojenského útoku na Ukrajinu  a vzhľadom na  informácie, ktoré sa v 

súvislosti s danou  situáciou dostávajú pracovníci centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, poskytujú telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky 

ohľadom psychického zvládania  tejto záťažovej situácie. 

Užitočné linky: 

Pomoc existuje - kontakty pomoci 

Kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP Galanta 

Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine 

Krízová intervencia (VÚDPaP) 

 

Na webových sídlach CPPPaP nájdete aj informácie o možnostiach ako a kedy kontaktovať. V časti 

„zamestnanci“  sú  k dispozícii  e-mailové kontakty na jednotlivých zamestnancov. Na psychologické 

vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa nachádza v areáli Nemocnice s 

poliklinikou sv. Lukáša v Galante, v budove Úradu verejného zdravotníctva. 

Na ich webovom sídle nájdeme obrovské množstvo dôležitých a užitočných informácií v oblasti 

pedagogicko-psychologického poradenstva. V sekcii záujem o vyšetrenie sa dozvieme, ako a kedy sa 

môžeme prihlásiť na vyšetrenia a sú tam aj tlačivá na stiahnutie a to: 

Prihláška na psychologické vyšetrenie (pre školské zariadenia a rodičov) 

Doplnok k prihláške na psychologické vyšetrenie (v prípade potreby pre podrobnejšiu charakteristiku 

dieťaťa) 

Súhlas zákonného zástupcu klienta s vyšetrením (do 18 rokov veku) 

Súhlas klienta s vyšetrením (od 18 rokov veku) 

http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=316:linky-a-kontakty-pomoci20211227&id=30:dokumenty-na-stiahnutie&Itemid=61
http://www.centrumga.sk/zamestnanci.html
https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
https://www.centrumga.sk/prihlaska.pdf
https://www.centrumga.sk/prihlaska_doplnok.pdf
https://www.centrumga.sk/prihlaska_doplnok.pdf
https://www.centrumga.sk/suhlas_dieta.pdf
https://www.centrumga.sk/suhlas_dospely.pdf


V sekcii Dokumenty nájdeme zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, metodické pokyny, správy o činnosti 

CPPPaP, tlačivá na stiahnutie, podrobne rozpracované informácie o znakoch, symptómoch, 

diagnostikovaniach jednotlivých porúch učenia, dyspraxie, o špecifikách výchovy a vzdelávania žiakov 

s vývinovými poruchami učenia na stredných školách, o poruchách správania a aktivity pozornosti 

žiakov, o nadaných žiakoch, o individuálnom začlenení žiakov, o jednotlivých závislostiach, 

o šikanovaní, o profesijnej orientácii, o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, o školskej 

spôsobilosti. 

Na webovej stránke CPPPaP Galanta nájdete aj ďalší užitočný a praktický metodický materiál pre 

učiteľov a rodičov detí so symptómami vývinových porúch učenia s odporúčaniami pre prácu so žiakmi 

so špecifickými vývinovými poruchami učenia (v skratke ŠVPU) ako aj s odporúčaniami pre so žiakmi 

s diagnostikovanými čiastočnými oslabeniami bez ŠVPU. 

V sekcii PRE PEDAGÓGOV nájdete : 

Prezentácia "Obchodovanie s ľuďmi" vo formáte pdf 

Prezentácia "Strach detí zo skúšok " vo formáte pdf 

Odborný materiál "Šikanovanie - príručka pre pedagógov ZŠ" vo formáte pdf 

Odborný materiál "Sebapoškodzovanie" vo formáte pdf 

Odborný materiál "Ako lepšie vychádzať s problémovými žiakmi" vo formáte pdf 

Preventívny program "KOZMO a jeho dobrodružstvá" 

Besedy a prednášky zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov - ponuka 

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka 

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka 

 

Výmena skúsenosti 

 

Členky klubu systémového vzdelávania v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu dlhodobo úzko 

a výnimočne dobre spolupracujú s pracovníčkami CPPPaP Galanta. Zapájajú sa aj do aktualizačných 

vzdelávaní v tejto oblasti, navštevujú porady výchovných poradcov, zapájajú sa do náborovej činnosti 

a úzko spolupracujú s výchovnými poradcami ZŠ. Každý rok organizujeme besedy, cyklus stretnutí 

s pracovníčkami CPPPaP Galanta. Spolupracovali sme aj počas pandémie. Realizovali sme spoločné 

projekty. Cez edupage sme posielali žiakom školy ppt aj dotazníky, rodičom tipy, ako chrániť dieťa v 

online prostredí. 

  

 

 

http://www.centrumga.sk/obchodovanie_s_ludmi.pdf
http://www.centrumga.sk/strach_zo_skusok.pdf
https://www.centrumga.sk/sikanovanie_manual.pdf
https://www.centrumga.sk/sebaposkodzovanie.pdf
https://www.centrumga.sk/ako_vychadzat_s_prob_ziakmi.pdf
https://www.centrumga.sk/program_kozmo.pdf
https://www.centrumga.sk/besedy_a_aktivity.pdf
https://www.centrumga.sk/diagnostika_predskolakov.pdf
https://www.centrumga.sk/diagnostika_predskolakov.pdf


13.Závery a odporúčania: 

Odporúčania – námety 

Naďalej: 

 systematicky a zámerne pracovať so žiakmiindividuálne pristupovať k žiakom 

 spolupracovať s rodičmi, s odborníkmi  

 využívať osvedčené formy a metódy práce 

 

hlavná stránka CPPPaP:        http://www.cpppap.svsbb.sk/ 

https://www.centrumga.sk/ 
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov  projektu:  Prepojenie stredoškolského  vzdelávania  s  praxou v 

Trnavsko m samosprávnom kraj i  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5  

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu: Pedagogický klub 

systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti 

extrémizmu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠtechnická Galanta, učebňa 0/1 

Dátum konania stretnutia: 20.4.2022 

Trvanie stretnutia: od 13,40 hod  do 16,40 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 

 

 


