
M E S T O   T R E N Č Í N  
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne       V Trenčíne 21.07.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
 

na vyjadrenie súhlasu so zriadením súkromného centr a pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie  

 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing. Oto Barborák      
člen MsR                   
                                                                                     na osobitnej prílohe 
                      
Spracoval:  
Mgr. Jozef Baláž 
vedúci útvaru školstva 
 
 
Súlad s PHSR: 
Uvedený návrh je v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.  
 
Stanovisko Komisie školstva zo d ňa 05.04.2011:  
Odporúča schváliť zriadenie Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Trenčíne s podmienkou, že nezaťažia finančne ani priestorovo Mesto Trenčín.  
                                               
 
 
V Trenčíne 07.07.2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

 
Zriaďovateľka súkromného zariadenia Mgr. Tatiana Baginová, s trvalým pobytom Trenčín Inovecká 
1131/1, v zmysle §16 ods.1 písm. k)  zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 
požiadala Mesto Trenčín o súhlas mesta k zriadeniu súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len SCPPPaP) v Trenčíne a k jeho zaradeniu do 
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(ďalej len MŠVVaŠ).  
 
Dôvod zriadenia SCPPPaP: 
 
V roku 2009 bola zrušená Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, ktorá zabezpečovala 
poradenskú starostlivosť na základných a stredných školách v Trenčianskom kraji. Od tohto obdobia 
vzniklo vákuum v oblasti poradenských služieb pre základné a stredné školy. Dôležitým faktom ja aj 
skutočnosť, že zrušené poradenské zariadenie sa orientovalo na cieľovú skupinu mládež vo veku 12 – 
18 rokov v oblasti realizácie preventívnych programov zameraných na rozvoj sociálnych zručností. 
Súčasne cieľom SCPPPaP je nielen diagnostika v oblasti integrácie detí so špeciálnymi vývinovými 
poruchami ale aj poradenstvo a reedukácia pre klientov so špeciálnymi vývinovými poruchami. 
SCPPPaP bude pôsobiť v oblasti metodickej pomoci smerom ku školám, výchovným poradcom 
a koordinátorom drogových závislostí na základných a stredných školách. Vznikom tejto poradne by 
sa rozšírila a skvalitnila  realizácia v oblasti psychologickej, pedagogickej, špeciálno-pedagogickej 
a sociálnej diagnostiky, terapie a prevencie pre základné a stredné školy v Trenčíne a blízkom okolí. 
Ďalšou oblasťou je poskytovanie poradenskej služby pre populáciu vo veku od 12-18 rokov do 
ukončenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie. 
     
K žiadosti o vyjadrenie bol predložený projekt „Súkromné centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu. Projekt obsahuje:  
    

1. Teoretické východiská činnosti výchovného a psychologického poradenstva, 
2. Činnosť SCPPPaP zameraná na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a na prevenciu,, 
3. Metódy a formy práce SCPPPaP,   
4. Personálne obsadenie, spôsob riadenia a rozpočet SCPPPaP, 

 
Komisia školstva sa so žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí 05. 04. 2011 a súhlasí so zriadení 
SCPPPaP s podmienkou, že nezaťažia finančne ani priestorovo Mesto Trenčín. Sídlom SCPPPaP má 
byť podľa predbežnej zmluvy o nájme na adrese Staničná 330 Trenčín.  Financovanie pre klientov do 
15 rokov bude realizované prostredníctvom  Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, v zmysle výkazu Škol. 40-
01 až po zaradení do siete škôl a školských zariadení.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zatupite ľstvo v Tren číne 
 
s ú h l a s í  
 
so zriadením Súkromného centra pedagogicko-psycholo gického poradenstva a prevencie so 
sídlom v meste Tren čín s podmienkou, že neza ťaží finan čne ani priestorovo Mesto Tren čín.  


