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Predhovor

Adresár centier špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike na rok
2012 je určený najmä pre rodičov detí, ktorí potrebujú vyhľadať odbornú pomoc pre svoje
deti so zdravotným znevýhodnením. Taktiež je pomôckou pre všeobecných lekárov pre deti
a dorast ako aj ďalším špecialistom v zdravotníctve, ktorým poskytuje základné informácie
o možnostiach špeciálnopedagogickej pomoci v záujme komplexnej starostlivosti o deti so
zdravotným znevýhodnením.
Adresár prináša prehľadný sumár služieb centier špeciálnopedagogického poradenstva podľa
jednotlivých krajov Slovenska, zameranie poradní podľa zdravotného znevýhodnenia, veku
klientov, personálneho zabezpečenia s popisom odborných činností, ktoré poradne
vykonávajú v prospech klientov.

Zostavovateľky

Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Ďumbierska 15
974 11 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048 / 412 60 52
Mobil: 0911 930 528

e-mail: specialnaskola@gmail.com
web: http://specialnaskolabb.edupage.org/

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
snoezelen,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kollárova 55
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048 / 414 21 16, 414 33 30 / fax: 048 / 414 62 88
Mobil: 0911 256 845

e-mail: csppbb@gmail.com
web: www.csppbb.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
pri centre pôsobí špeciálna materská škola
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg - somatopéd, psychopéd, surdopéd, tyflopéd
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg - tyflopéd
školskí logopédi
psychológovia
sociálny pracovník
fyzioterapeut
učiteľky zo špeciálnej materskej školy, ktoré majú rozšírené štúdium špeciálnej pedagogiky
a psychoterapeutické výcviky v Terapii pevným objatím podľa Jiřiny Prekopovej
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ - najmä logopedická v MŠ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti len u našich klientov - detí so zdravotným postihnutím,
individuálnu logopedickú starostlivosť u ambulantných detí a detí zo špeciálnej materskej školy,
včasnú stimuláciu postihnutých detí v spolupráci s pediatrami,
bazálnu stimuláciu prostredníctvom využitia špeciálnej miestnosti SNOEZELEN,
stimulačné programy pre deti predškolského veku, u špeciálnych pedagógov,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, v rámci špeciálnopedagogickej
intervencie,
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hipoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
Škola lásky v rodine - prevencia pre rodiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
podľa princípov Jiřiny Prekopovej,
Delfinoterapia - jej náhradná forma prostredníctvom využitia svetelnej terapie,
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, 144/2010-KV
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu, 552/2011-KV
Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie kľúčových
kompetencií,
145/2010-KV
Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi, 220/2010-KV
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
pre žiakov s telesným postihnutím
Pionierska 850/13
962 12 Detva (alokované pracovisko M.R. Štefánika 908/40, Detva)
Tel./Fax: 045 / 545 49 44
Mobil: 0902 390 485

e-mail: sppdetva@gmail.com
web: www.szstpdetva.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
chorí a zdravotne oslabení
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
liečebný pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí, bazálnu stimuláciu, snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
canisterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v materských školách, základných
a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Zápotockého 127
981 01 Hnúšťa
Tel./Fax: 047 / 542 25 40

e-mail: specialnazs@szshnusta.edu.sk
web: www.szshnusta.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dolná 44/11
967 01 Kremnica
Tel./Fax: 045 / 674 26 30
Mobil: 0907 830 903

e-mail: schmidtova@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ,
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu - snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
hipoterapiu,
biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
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poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátnej Viliama Gaňu
ČSA 183/1
967 32 Kremnica
Tel./Fax: 045 / 674 24 20

e-mail: zsisp@mail.t-com.sk
web: www.szscsakr.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
sluchové postihnutie
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí, bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
,
hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
individuálna psychoterapia detí, individuálne konzultácie pre rodičov, INPP školský program,
preventívne programy sociálno-patologických javov,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Štvrť M. R. Štefánika 12
984 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 / 433 22 37, Fax: 047 433 41 47
Mobil: 915 823 485

e-mail: detskiin@stonline.sk , dic-lc@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
civilizačné a iné ochorenia - diabetes, fenylketonúria, onkologické diagnózy
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí, bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Banskobystrický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
13. januára 716/23
987 01 Poltár
Mobil: 0911 243 891

e-mail: scspp.poltar@gmail.com
web: www.centrumpoltar.weblib.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí, snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
HRV biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
OSVETOVÁ ČINNOSŤ - zameranie na:
prípravu a vypracovanie informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách
centier špeciálno-pedagogického poradenstva,
prednášky a konzultácie pre rodičov,
usporiadanie odborných seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických zamestnancov škôl a
školských zariadení,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátnej
Karola Supa 48
984 03 Lučenec
Tel./Fax: 047 / 43 314 59, 451 1855

e-mail: cspplc@centrum.sk
web: www.zsisplc.svsbb.sk

Cieľová skupina klientov:
deti, žiaci a študenti so sluchovým postihnutím
žiaci a študenti s vývinovou poruchou učenia
deti, žiaci a študenti s poruchou aktivity a pozornosti
deti, žiaci a študenti s narušenou komunikačnou schopnosťou
deti, žiaci a študenti s viacnásobným postihnutím
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
špeciálnopedagogická starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ REHABILITÁCIA
PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu psychologickú, špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
Laheyovej metóda vývinu reči,
stimulačné programy pre deti predškolského veku - verbotonálna stimulácia, metóda podľa Gubelina,
rytmika rúk a prstov podľa Gladica, auditívno-verbálna metóda podľa Estabrucka, Affolterovej metóda u
sluchovo postihnutých,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
HRV - biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zámer vytvoriť zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
OSVETOVÁ ČINNOSŤ - zameranie na:
prípravu a vypracovanie informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách
centier špeciálno-pedagogického poradenstva,
prednášky a konzultácie pre rodičov,
usporiadanie odborných seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických zamestnancov škôl a
školských zariadení,
usporiadanie vzdelávacích aktivít (prednášok, seminárov, workshopov, ap.) pre odbornú, ale aj širokú
verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri OU pre žiakov s telesným postihnutím
Rekreačná 393
968 01 Nová Baňa
Tel.:045/685 65 44, Fax:045/685 65 46
Mobil: 0918 817 537

mail:cspp.novabana@gmail.com,
cspp.novabana@specialnaskola.sk
web: www.specialnaskola.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania ADD, ADHD
pervazívne vývinové poruchy autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg (tyflopéd, surdopéd, somatopéd, psychopéd, logopéd)
terénny špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
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poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Jilemnického 94/3
050 01 Revúca
Tel./Fax: 058 / 488 25 90 / 488 25 91
Mobil: 0910 958 561

e-mail: upecibln@szsrevuca.edu.sk
web: www.specialnazs.webnode.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť, poruchy reči spojené s mentálnym postihnutím
viacnásobné postihnutie, ak je prvotné mentálne postihnutie
Zameranie:
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre najmä pre pedagogických zamestnancov a rodičov
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ
Bottova 13
979 01 Rimavská Sobota
Tel./Fax: 047 / 549 23 70

e-mail: skola @szsrs.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva VOXPSYCHÉ, s.r.o.
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047/483 17 16 / 483 04 23
Mobil: 0905 733 701, 0911 733 701

e-mail: oakp@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie základné poradenstvo
zrakové postihnutie základné poradenstvo
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus základné poradenstvo
viacnásobné postihnutie

Syndróm ADHD a komorbidné poruchy, psychiatrické poruchy
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov základné poradenstvo
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
zdravotnícky pracovník
biofeedback tréner
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ hlavne v predškolských zariadeniach
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť preventívna činnosť v predškolských zariadeniach
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základne škole
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 / 483 01 07

e-mail: sppvk@yahoo.com
web: www.szsvk.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
individuálna psychoterapia a poradenstvo, socioterapia,

21

Banskobystrický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri špeciálnej základnej škole
Sokolská 109
960 01 Zvolen
Tel./Fax: 045 / 545 93 87
Mobil: 0908 963 673

e-mail: csppzv@gmail.com
web: csppzv.webnode.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
rehabilitačný pracovník
sociálny pedagóg
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ detí a žiakov so zdravotným postihnutím
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným postihnutím,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
fyzioterapia a rehabilitácia
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy; 144/2010-KV
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre klientov s poruchou sluchu
Hrdličkova 17
833 20 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 54 77 45 18
Mobil: 0904 327 375

e-mail: kgustafikova@gmail.com
web: http://zsihrdlickova.edupage.org/

Cieľová skupina klientov:
sluchové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť
viacnásobné postihnutie (len so sluchovým postihnutím a mentálnym, zrakovým)
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg - surdopéd
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
tlmočník posunkového jazyka
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
tréningové pobyty pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím, rehabilitačné programy,
spoločné stretávanie rodín, vzájomná výmena skúseností,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
metodické materiály, kurzy posunkového jazyka,

23

vlastné metodické materiály:
logopedické cvičenia, hlasové a artikulačné cvičenia, sluchová výchova;
Čo by ste mali vedieť o načúvacích prístrojoch (brožúrka pojednáva o kompenzačných pomôckach,
ako si ju vybaviť, ako obsluhovať načúvací prístroj, rady...),
Moje prvé posunky, Základný jazykový kurz pre rodičov detí so sluchovým postihnutím, (publikácie
zoznamujú rodičov s posunkovou komunikáciou),
Vidieť namiesto počuť (pojednáva o tom, ako nepočujúce dieťa žije, aký je posunkový jazyk
a poskytuje iné dôležité informácie pre výchovu detí s poruchou sluchu),
Knižnica: Máme rôzne najnovšie publikácie z oblasti výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých,
vhodných pre rodičov, ale aj iných záujemcov, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o problematike osôb
s poruchou sluchu,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Karpatská 1
811 05 Bratislava
Cieľová skupina klientov:
Tel.: 02 / 52 62 36 67, Fax: 02 / 52 62 30 48
Mobil: 0905 814 579

e-mail:szskarpatska@zoznam.sk
web:www.karpatska.eu

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLENÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
kompletnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
kompletné poradenstvo pre rodinu s dôrazom nielen na dieťa ale i na rodičov/podporná skupina
rodičov/, rozvojové programy pre rodičov a deti,
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Bratislavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
pri Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov
Znievska 2
851 06 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 62 25 04 50
Mobil: 0903 382 064
Cieľová skupina klientov:
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail:eva.orsagova@intelekt.sk
web:www.intelekt.sk

intelektové nadanie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Bratislavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Inštitút detskej reči
Štefánikova 16
811 04 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 52 44 40 52
Mobil: 0903 436 794

e-mail: info@detskarec.sk
web: www.detskarec.sk

Cieľová skupina klientov:
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dolinského 1
841 01 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 64 53 47 56, 64 53 47 57
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail: szsaps.dolinskeho@mail.t-com.sk

Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
stáže pre študentov PdF UK,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Dúbravská cesta 1
845 25 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 54 77 36 01
Mobil: 0911 155 385

e-mail: dubravska@dubravska.sk
web: www.dubravska.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
nešpecifikované psychiatrické poruchy
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
canisterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
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Bratislavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Galandova 7
811 07 Bratislava
Mobil: +421 907 749 324

e-mail: sedibova@andreas.sk
web: www.andreas.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri špeciálnej základnej škole
Hálkova 54
831 03 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 44 46 05 07; 02 / 44 46 05 07
Mobil: 0948 535 332

e-mail: szshalba@svsba.sk
web: szshaba.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
individuálnu logopedickú starostlivosť
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
eeg biofeedback
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť
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Bratislavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Stálicová 2
821 02 Bratislava
Tel.: 02 / 43 63 07 68,
Mobil: 0907 457 487
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail: mzubovaspp@centrum.sk
web: www.dicba.sk, www.veselyulba.sk

Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3-5 rokov (aj terénna starostlivosť)
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd - využívanie programu Fono so zameraním sa na skupinu klientov s poruchou sluchu alebo s
narušeným vývinom reči
fyzioterapeut
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálna logopedickú starostlivosť - využívanie programu Fono so zameraním sa na skupinu klientov s
poruchou sluchu alebo s narušeným vývinom reči,
včasná stimulácia viacnásobne postihnutých detí (napr. bazálna stimulácia) – aj terénne, 
stimulačné programy pre deti predškolského veku: Rozvíjanie fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina, Metóda dobrého štartu, Predchádzame poruchám učenia, Škola pozornosti, práca
s didaktickými pomôckami IOTOBO, LaQ a Logico,
reedukačné a stimulačné programy pre žiakov ZŠ a SŠ: program HYPO, KUPOZ,
Oslabenie dielčích funkcií podľa dr. Sindelar, DysCom, Detský kútik, Alík – Vševedko,
fyzioterapia: cvičenie podľa Bobath-a, Vojtova metóda,
hipoterapia - prostredníctvom fyzioterapeuta na inom mieste,
poskytovanie terapeutickej starostlivosti: Inštrumentálne obohacovanie podľa Feuersteina,
Terapia pevným objatím, Koncentratívno-pohybová terapia,
PHYSIOMAT - cvičenie pre deti s poruchou pozornosti a koncentrácie,
komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
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poradenstvo pri výbere vhodného typu školy, voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými
potrebami,
poradenská činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spolupráca pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov (účasť v
projekte ELDEL),
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Svrčia 6,
842 11 Bratislava 4
Tel./Fax: 02 / 65 42 15 42
Mobil: 0911 233 941

e-mail: riaditel@bee.sk
web: www.bee.sk

Cieľová skupina klientov:
zrakové postihnutie
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
zaškolenie v ich používaní v kompenzačných pomôcok, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich
používania,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ
Žehrianska 9
851 07 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 63 53 20 84

e-mail: szszehrianska@pobox.sk
web: http://sites.google.com/site/szszehrianska/

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
pervazívne vývinové poruchy - autizmus, Aspergerov syndróm
viacnásobné postihnutie
Downow syndróm
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie (do 25 rokov)
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg - 1. a 2. stupeň
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
logopedická starostlivosť - fono program, rozvíjanie komunikačných schopností,
včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých detí ,
bazálnu stimuláciu - snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu, hipoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenstvo pri vypracovávaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania, zdrojové centrum pre autizmus a Aspergerov syndróm,
sociálno-právne poradenstvo (odporúčania na ŤZP, opatrovateľský príspevok, školského asistenta),
individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,
individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,

35

Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Pribinova 16/1
901 01 Malacky
Tel./Fax: 034 / 77 222 82
Mobil: 0905 317 712

e-mail: maria.miznerova@stonline.sk
web: www.szsma.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Komenského 25
902 01 Pezinok
Tel./Fax: 033 / 64 239 73
Mobil: 0905 882 245, 0905 495 001

e-mail: sppporadna@centrum.sk
web: www.szspk.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
program "Hypo" cvičenie pre deti s ADH, ADHD
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Bratislavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Trnavská 2
903 01 Senec
Tel./Fax: 02 / 45 92 38 76
Mobil: 0948 008 299

e-mail:szs.senec@trnavskasen.edu.sk
web:hrtanova@centrum.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Nová 803
049 25 Dobšiná
Tel./Fax: 058 / 794 21 91

e-mail: cspp.dobsina@azet.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov
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Košický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Staničná 10
053 01 Harichovce
Tel./Fax: 053 / 449 62 16
Mobil: 0907 283 843

e-mail:zuzanacekovska@zoznam.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Košický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, poruchy učenia a správania
Letná 45
040 01 Košice
Tel./Fax: 055 / 623 02 24
Mobil: 0905 743 411

e-mail: poruchyucenia@novakova-sp.sk
web: www.novakova-sp.sk

Cieľová skupina klientov:
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
tvorba nových špeciálnopedagogických metód, postupov a pracovných listov,
prednášky, semináre pre pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
(organizačná zložka Diagnostického centra) Opatovská 101, 041 85 Košice
nová adresa
CŠPP (tvorí súčasť Liečebno-výchovného sanatória)
Tešedíkova 3
040 17 Košice-Barca
Tel./Fax: 055 / 68 55 181, fax 68 55 174
e-mail: dic@post.sk , a7slavikova@gmail.com
sanatorium@ke.telecom.sk
Mobil: 0904 522 817
web: zstesedke.edu.sk
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
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Košický kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Starozagorská 8
040 23 Košice
Tel./Fax: 0905 107 881
Mobil: 0905 107 881
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail: office@centrumedizon.sk
web: www.centrumedizon.sk

všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
terénny psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,

43

predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky,semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Školská 10
071 01 Michalovce
Tel./Fax: 056 / 628 27 09

e-mail:sppmichalovce@gmail.com
web:www.szsskolmi.edu.sk/cspp

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
chorí alebo zdravotne oslabení
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
konzultácia a pomoc učiteľom pri tvorbe IVP,
odporúčania pre pedagógov pri uplatňovaní individuálnych foriem a metód práce vo výchovnovzdelávacom procese na základe záverov špeciálno-pedagogických vyšetrení,
účasť na monitore v ZŠ pri žiakoch s poruchami učenia,
odklad povinnej školskej dochádzky, zaradenie do nultého ročníka,
preradenie žiaka ZŠ zo školského vzdelávacieho programu príslušnej ZŠ do školského vzdelávacieho
programu zodpovedajúcemu jeho ŠVVP,
prijímanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do MŠ, ZŠ a SŠ,
úprava maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
návrh na ustanovenie asistenta učiteľa,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Zeleného stromu 8
048 01 Rožňava
Tel./Fax: 058 / 732 23 32

e-mail: szsi_rv@stonline.sk
web: www.roznava.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg 3
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
vypracovanie IVVP pre deti so ŠVVP,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
J. Fabiniho 3
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./Fax: 053 / 441 03 58
Mobil: 0903 201 414

e-mail:cspp.snv@gmail.com
web:spojskolasnv.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
starostlivosť o žiakov v ZŠ - liečebná telesná výchova
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ, školský psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
individuálne a skupinové cvičenia, cvičenia na prístrojoch, cvičenia s rehabilitačnými pomôckami,
rôzne druhy masáži, rehabilitačné poradenstvo, asistované cvičenia, hydroterapia,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poľná 1
07 501 Trebišov
Tel./Fax: 056 / 668 53 84-5

e-mail: specped@stonline.sk
web: www.cspp-tv.webnode.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Košický kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
044 11 Ždaňa
Tel./Fax: 055 / 698 00 50
e-mail: poradnazdana@pobox.sk
Mobil: 0911 251 342
web: szsizdana
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
ul. 28. októbra č. 33
947 01 Hurbanovo
Mobil: 0904 697 438

e-mail: misakjudit@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
surdopéd, etopéd
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri spojenej škole
Hradná 7
945 01 Komárno
Tel./Fax: 035 / 771 43 19 / 035 / 771 43 20

e-mail:sppkomarno@zoznam.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania - vývinové poruchy aktivity a pozornosti
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
bazálnu stimuláciu,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
spoluprácu pri starostlivosti o dieťa a mládež so ŠVVP s inými participujúci inštitúciami,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J. Švermu 2262/8
934 05 Levice
Mobil: 0905 362 219

e-mail: evagelanyiova@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
letné tábory pre deti s poruchami učenia a správania,

52

Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Mlynská 1
934 80 Levice
Mobil: 0905 628 446

e-mail: ogutyan@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
HRV biofeedback, psychowalkman,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Nábrežná 1
934 05 Levice
Mobil: 0903 697 851

e-mail: poradnalogomi@centrum.sk

Cieľová skupina klientov:
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Z. Nejedlého 41
934 01 Levice
Tel./Fax: 036 / 622 66 20
Mobil: 0905 366 424

e-mail:szsi139@stonline.sk
web: www.skolalevice.edupage.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg (surdopédia, logopédia, etopédia, somatopédia, psychopédia)
liečebný pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
reedukácie žiakov so ŠVVP,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva DYS - CENTRUM
Nábrežie mládeže 85
949 01 Nitra
Tel./Fax: 037 / 652 94 29
Mobil: 0903 244 584

e-mail: dyscentrum@dyscentrum.sk

Cieľová skupina klientov:
sluchové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
školský špec. pedagóg poskytuje služby aj v teréne, ak je to potrebné
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA,
Samova 8
949 01 Nitra
Mobil: 0905 173 292

e-mail: poradna@effeta.sk
web: www.effeta.sk

Cieľová skupina klientov:
sluchové postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
pedagóg – tlmočník posunkového jazyka
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Mudroňova 1
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 652 56 42

Fax: 037 / 650 36 34

e-mail: ssmudronovanr@gmail.com
web: ssmudronova.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
F. Rákocziho 5
940 60 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 04 24, Fax: 035 / 640 68 10
Mobil: 0910 454 176

e-mail: szsnz@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
viacnásobné postihnutie, v kombinácii s mentálnym postihnutím
všetky druhy postihnutia, narušenia, len konzultačne
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Hlavná ul. 1117/1
943 54 Svodín
Mobil: 0905 812 548

e-mail:ada.g@centrum.sk
web: www.poradna-svodin.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Krátka 11
927 01 Šaľa
Tel./Fax: 031 / 770 52 47

e-mail: skola@salaspojenaskola.sk
web: www. Spojenaskola.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania - zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo, prednášky, semináre pre rodičov, pedagog. zam., pre verejnosť,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Hradná 22
942 01 Šurany
Tel./Fax: 035 / 650 38 20
Mobil: 0908 456 757

e-mail: spec.zs.surany@zoznam.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Ul. Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
Tel./Fax: 038 / 532 70 21
Mobil: 0904 280 846

e-mail: special-poradna@stonline.sk
web: www.dictopolcany.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne, zrakové, telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy aktivity a pozornosti
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3-5 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
canisterapiu, hipoterapiu,
biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Pod kalváriou 941
955 01 Topoľčany
Tel./Fax: 038 / 532 05 31

e-mail: szsinty@mail.t-com.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
chorí a zdravotne oslabení
emocionálne poruchy detského veku
jednotlivci s rizikovým vývinom pre možné ŠVPU
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
bazálnu stimuláciu,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, rozvíjajúce programy pre deti s MP s
odkladom školskej dochádzky,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
realizovanie metodík – KUPOZ; tréningy fonotematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Prebiehajúce kontinuálne vzdelávanie "Výchovný poradca" - získanie profesijných kompetencií na
špeciálnu činnosť
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Nitriansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Lúky 1226
952 01 Vráble
Mobil: 0903 697 851

e-mail: poradnalogomi@centrum.sk

Cieľová skupina klientov:
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J. Kráľa 39
953 01 Zlaté Moravce
Tel./Fax: 037 / 642 60 77
Mobil: 0918 633 599

e-mail: szszm@zoznam.sk
web: www.szszm.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Nitriansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Úzka 4
937 01 Želiezovce
Alokované pracovisko: Ľ. Štúra 15, Želiezovce
Tel./Fax: 036 / 771 27 02

e-mail: sppzeliezovce@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie - ľahký stupeň postihnutia, odborné usmernenie klienta na ďalšie príslušné
špecializované zariadenie CŠPP
zrakové postihnutie - ľahký stupeň postihnutia, odborné usmernenie klienta na ďalšie príslušné
špecializované zariadenie CŠPP
telesné postihnutie - ľahký stupeň postihnutia, odborné usmernenie klienta na ďalšie príslušné
špecializované zariadenie CŠPP
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči - ľahký stupeň postihnutia, odborné usmernenie
klienta na ďalšie príslušné špecializované zariadenie CŠPP
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Dieľčie oslabenie výkonu - osvedčenie o absolvovaní seminára.
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Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
ul. Andraščíkova č. 3
085 01 Bardejov
Tel./Fax: 054 / 474 45 06
Mobil: 0902 722 799

e-mail: ssppstasakova@centrum.sk
web: www.scsppbj.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
psychológ
špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg
logopéd
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
DEPISTÁŽ
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu, bazálnu stimuláciu postihnutých detí
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
odborné sociálne poradenstvo pri uplatnení nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu u klientov
s ŤZP, ako aj uplatnení nároku na štátne sociálne dávky a jednotlivé druhy sociálnych služieb,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kutuzovova 3629,
085 01 Bardejov
Mobil:

0918 481 266

e-mail: jarka.zatorska@centrum.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg - logopéd
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Pod papierňou
085 01 Bardejov
Tel./Fax: 054 / 472 21 82

e-mail: szsbj@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
bazálnu stimuláciu,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov,
rehabilitačná činnosť,
základné sociálne poradenstvo,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Komenského 3
066 01 Humenné
Tel./Fax: 057 / 772 26 69

e-mail:szstphe@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
porucha pozornosti a aktivity
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
deti vzdelávané v ŠMŠ, v špeciálnych triedach MŠ
žiaci vzdelávaní v ŠZŠ, v špeciálnych triedach ZŠ
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú a psychologickú starostlivosť o integrované deti v základných
a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
špeciálnopedagogická diagnostika a komplexná psychologická starostlivosť o deti a žiakov
v ŠZŠ, ŠMŠ a v špeciálnych triedach MŠ, ZŠ,

71

Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Cintorínska 393
059 92 Huncovce
Mobil: 0903 207 763, 0907 955 169

e-mail: poradnalitvinska@centrum.sk
web: www.lienka-lomnica.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
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prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, 566/2011-KV
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve, 567/2011-KV
Komunikácia a riešenie konfliktov, 568/2011-KV
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Nám. Š. Kluberta 2
054 01 Levoča
Tel.: 053 / 451 23 95

Fax: 053 / 451 47 95

e-mail:poradna@nevidiaci.sk
web: www.poradna.nevidiaci.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
zrakové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie poradenského servisu priamo v rodinách a vo vzdelávacích zariadeniach,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kláštorská 24/a,
054 01 Levoča
Tel./Fax:
0534512334 /0534514404
Mobil: 0911 89 00 75
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail: skola@sssijvle.edu.sk
web:www.sssijvle.edu.sk

Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg : surdopéd, psychopéd, somatopéd
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
zdravotnícky pracovník
foniater
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
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poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
poskytovanie poradenského servisu priamo v rodinách a vo vzdelávacích zariadeniach
kurzy posunkového jazyka, arteterapia, ergoterapia - tvorivé ruky v hline
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Tehelná 23
082 71 Lipany
Tel./Fax: 051 4573549

e-mail: cspplipany@gmail.com, szslipany@gmail.com
web: www.szslipany.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
sociálny pracovník
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,

77

Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Komenského 12
082 71 Lipany
Mobil: 0905 599 158

e-mail: imka@zoznam.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
terapeut
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole a materskej škole
internátnej
Duchnovičova 479
06 801 Medzilaborce
Tel./Fax: 057 / 732 12 62
Mobil: 0905 965 686

e-mail: szsiml@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Partizánska 2
058 01 Poprad
Tel./Fax:

052 / 772 92 09 /fax: 788 74 61

mail: cspppoprad@gmail.com
web: www.centrumspp.tym.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
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poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania - zdrojové centrum,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
ako súčasť Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom
Vodárenská 3
080 01 Prešov
Tel./Fax: 051 / 774 30 92
Mobil: 0907 993 941

e-mail:autisti.skola@azet.sk
web: www.francesco-skola.com

Cieľová skupina klientov:
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálni pedagógovia
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Matice slovenskej 11
080 01 Prešov
Tel./Fax: 051 / 771 56 84
Mobil: 0917 619 658

e-mail: sppcentrum@gmail.com
web:www.szspomatica11edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
administratívny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
hipoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stred. školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri OUI
Palárikova 1602/1
069 01 Snina
Tel./Fax: 57 / 762 53 37

e-mail: csppoui@gmail.com
web: http://ouisnina.edupage.org/

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
psychológ
sociálny pedagóg
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania - zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy - č. osvedčenia: 144/2010-KV
Program efektívnej drogovej prevencie v školách a v šk. zariadeniach - č. osvedčenia: 225/2010-KV
Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie kľúčových
kompetencií - č. osvedčenia: 145/2010-KV
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach - č.
osvedčenia: 332/2010-KV
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Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
Expozitúra:
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Mobil: 0918 669 717 , 0904 423 092

e-mail : mihokj@azet.sk
web: www.scsppsnina.estranky.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického centra
ČSA 33
053 02 Spišský Hrhov
Tel./Fax:
Mobil: 0905 522 759

e-mail:scsphrhov@scsphrhov.sk; lorkovapatricia@zoznam.sk
web:www.scsphrhov.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie jednotlivcov s postihnutím
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg
školský psychológ, psychológ
logopéd
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti, iba deťom so zdravotným postihnutím,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí, bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Partizánska 52
089 01 Svidník
Tel./Fax: 054 / 788 17 87

e-mail: szsisvidnik@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
M. R. Štefánika 140
093 41 Vranov nad Topľou
telefón: 057/ 445 00 55
e-mail: spec.por.vt@zoznam.sk; nalesnikova.a@gmail.com; valiskova.vierka@gmail.com;
luciakostelnik@centrum.sk; kundrova.a@gmail.com
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
psychopéd pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
somatopéd pre deti a žiakov s telesným postihnutím
surdopéd pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
špeciálny pedagóg pre deti s poruchami učenia
špeciálny pedagóg pre viacnásobne postihnuté deti
psychológ
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
DEPISTÁŽ
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálna stimulácia - všetky techniky,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
základný kurz posunkovej reči pre deti a ich rodičov,
Program Fono - zámerný tréning sluchu, artikulačné cvičenia,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť, pre rodičov;
konzultácie na požiadanie,
Metóda inštrumentálneho obohacovania Feuersteina - FIE I, II, základný.
program na zvýšenie učebnej kapacity pre intaktné deti aj deti so zdravotným znevýhodnením od 3
rokov veku,
stimulácia vývinu dieťaťa prostredníctvom Montessori,
KUPOZ - program pre deti od 8 rokov pre rozvoj pozornosti u detí s ľahkou mozgovou dysfunkciou,
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náprava grafomotorických zručností u detí predškolského a školského veku podľa Heyrovskej tréningový program pre deti, u ktorých je vyvinutá hrubá motorika a je prítomná centrálna vývinová
odchýlka jemnej motoriky,
program na odstraňovanie deficitov čiastkových funkcií u školských detí podľa Sindelárovej,
DOV - tréningový program na odstránenie narušených špecifických funkcií u detí školského veku,
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Prešovský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Budovateľská 1309
093 01 Vranov nad Topľou
Tel./Fax: 057 / 488 54 43, 057 / 449 55 12
Mobil: 0911 031 224

e-mail: zspretpadic@stonline.sk
web: www.zspretpadic.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
psychopéd
somatopéd
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
špeciálny pedagóg pre deti s ťažkým a viacnásobným postihnutím
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí, snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou,
hipoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované d. v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitácia a LTV v priestoroch CŠPP,

91

Prešovský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Vysoké Tatry
059 81 Dolný Smokovec 21
vysunuté pracoviská:
Francisciho 5
Sladovnícka 22
058 01 Poprad
917 01 Trnava
Mobil: 0903 646 099

e-mail: kubinsky@poradna-tatry.sk
web: www.poradna-tatry.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálni pedagógovia
terénny špeciálny pedagóg
psychológovia
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti u detí so zdravotným znevýhodnením,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
A. Hlinku 21
957 01 Bánovce nad Bebravou
Mobil: 0918 040 050

e-mail: scsppbn@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,

93

Trenčiansky kraj
Zdrojové centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Námestie Ľ. Štúra 7/7 (budova Obvodného úradu)
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel./Fax: 038 / 762 70 70, 038 / 760 17 10,
Mobil: 0902 383 223, 0918 742 320

e-mail: skola@zsbrezolupy.edu.sk, cspp@azet.sk
web: www.zsbrezolupy.edu.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči - prioritne
špecifické vývinové poruchy učenia - prioritne
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
terapeut
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania - zdrojové centrum
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová
Tel./Fax: 046 / 547 21 88
Mobil: 0911 933 708

046 / 547 53 56

e-mail: cspphandlova@gmail. com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
arteterapia,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Továrenská 63
907 01 Myjava
Tel./Fax: 034 / 621 28 95
Mobil: 0911 205 437

e-mail:szsmyjava@stonline.sk
web: www.szsmyjava.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,

96

Trenčiansky kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Puškinova 806/27
018 51 Nová Dubnica
Tel./Fax: 042 / 443 07 94
Mobil: 0902 301 176

e-mail: kvetoslava.mojtova@nextra.sk
web: specialnaporadna.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia okrem logopedickej nápravy reči
doučovanie zo slovenského jazyka a matematiky
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
psychológ
špeciálni pedagógovia pre autizmus
špeciálny pedagóg pre predškolákov
špeciálny pedagóg pre prvý stupeň
špeciálny pedagóg pre druhý stupeň
špeciálny pedagóg pre mentálne postihnutých
špeciálny pedagóg predyskalkúlie
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých detí, bazálnu stimuláciu - snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
biofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Veľká okružná 1107/15
958 01 Partizánske
Tel./Fax: 038 / 749 28 67
Mobil: 0902 226 820

e-mail:szspart@gmail.com
web:www.szspart.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI
SNP 1653/152
017 07 Považská Bystrica
Tel./Fax: 042 / 426 14 28
Mobil: 0904 143 791

e-mail: cspppb@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Úzka č. 2
971 01 Prievidza
Tel./Fax: 046 / 543 31 84 , 046 / 543 14 96

e-mail: cspp.pd @ gmail.com
web: zsispecialna.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trenčiansky kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠI V. Predmerského
Ľ. Stárka 12
911 05 Trenčín
Tel./Fax: 032 / 652 30 16 / 032 / 652 31 51

e-mail:cspptn@gmail.com
web:szsitrencin.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Gyulu Szabóa č.1
929 01 Dunajská Streda
Tel./Fax: 031 / 552 42 26
Mobil: 0917 750 261

email: szspsvjmds@stonline.sk
web: www.spojskolads.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
psychoterapiu,
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Trnavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
921 01 Banka
Tel./Fax: 0948 / 298 766
e-mail: scspp.info@gmail.com
Mobil: 0948 / 298 766
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
deti umiestnené v detských domovoch a profesionálnych rodinách
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
poradenstvo odborným zamestnancom detských domovov pri práci s deťmi s rôznym zdravotným
znevýhodnením
stimulačné programy pre deti predškolského veku (najmä s dôrazom na rozvoj reči),
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
poradenstvo pre učiteľov pri tvorbe IVP, poradenstvo pre rodičov s deťmi so ŠVVP
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky,semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,

103

Trnavský kraj
Špeciálna základná škola s materskou školou
M. R. Štefánika 38
920 01 Hlohovec
Tel./Fax:

033 74 212 19

e-mail: hloszs@post.sk
web: zoznamskol.sk/szsmshc

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálni pedagógovia
logopéd
psychológ
fyzioterapeut
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Brezová 1
905 01 Senica
Tel./Fax: 034 / 654 34 47, 651 33 10
Mobil: 0948 526 514, 0948 526 513

e-mail: cspp.senica@gmail.sk
web: www.cspp.php5.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
psychológ
špeciálny pedagóg so zameraním na poruchy reči
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Štefánikova 18
909 01 Skalica
Tel./Fax:034 / 664 42 66
Mobil: 0918 593 604

e-mail: szsskalica@slovanet.sk
web:www.szsskalica.tym.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus s mentálnym postihnutím
viacnásobné postihnutie s mentálnym postihnutím
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dubová 33
931 01 Šamorín - Čilistov
Tel./Fax: 031 / 562 60 67
Mobil: 0904 204 740, 0902 462 022

e-mail: augustinova@szscilistov.sk
web:www.szscilistov.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
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spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri spojenej škole
Beethovenova 27
917 08 Trnava
Tel./Fax:033 / 533 19 89
Mobil: 0904 282 661

e-mail: uhrikova.tatiana@zoznam.sk
web: www.szsapstt.edupage.org

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
telesné postihnutie
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
fyzioterapeut
Prioritné činnosti:
CŠPP poverené metodickým usmerňovaním poradenských zariadení v trnavskom kraji
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trnavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Centrum detskej reči
Kalinčiakova 29
(nová adresa: Nám. J. Herdu 1)
917 01 Trnava
Mobil: 0903 313 966

e-mail: centrum.reci@centrum.sk; buntovadana@gmail.com
web: centrumreci.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie - len logopedická starostlivosť v ranom a predškolskom veku
telesné postihnutie - ŠPP a logopedická starostlivosť v ranom veku, logopedická v predškolskom veku
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania - len logopedická starostlivosť v ranom a predškolskom veku
pervazívne vývinové poruchy - autizmus raná ŠPP intervencia a logopedická, v predškolskom a
školskom veku len logopedická intervencia
viacnásobné postihnutie - ŠPP a logopedická starostlivosť v ranom veku, logopedická v predškolskom
veku
všetky druhy postihnutia, narušenia
prioritne raná intervencia, náhradná komunikácia u nehovoriacich detí
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg - psychopéd, surdopéd,
terénny špeciálny pedagóg - vykonáme návštevu
podľa individuálnej potreby
logopéd
psychológ
sociálny pracovník

v domácom

alebo školskom

prostredí

Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA -áno
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
na ZŠ,

110

poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Trnavský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kollárova 34
917 00 Trnava
Mobil: 0904 832 088

e-mail: ormandyova@majakcentrum.sk
web: htpp://www.majakcentrum.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
hipoterapiu,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Čajkovského 55
917 08 Trnava
Tel./Fax: 033 / 552 11 65

e-mail: dictrnava@stonline.sk
web: www.edupage.dictrnava.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
emočné poruchy so začiatkom typickým pre detstvo
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu detí s postihnutím a narušením,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
canisterapiu,
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hipoterapiu,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v MŠ a žiakov v základných
a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum pre telesne postihnutie,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy. číslo akreditácie:144/2010 - KV
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Trnavský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole Mórica Beňovského,
Námestie sv.Cyrila a Metoda č.9
922 03 Vrbové
Tel./Fax: 033/779 23 24
Mobil: 0917 412 316
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie - základné poradenstvo
zrakové postihnutie - základné poradenstvo
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie

e-mail: cspp.vrbove@gmail.com
web: www.szsvrbove.sk

Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
deti vzdelávané v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede materskej školy
žiaci vzdelávaní v špeciálnej základnej škole, v špeciálnej triede základnej školy
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným znevýhodnením,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku so ŠVVP,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o deti so ŠVVP,
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základné sociálne poradenstvo,
rehabilitačná činnosť a liečebná telesná výchova v priestoroch CŠPP,
denný tábor pre klientov CŠPP (1 týždeň počas letných prázdnin).
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Mičurova 364/1
014 01 Bytča
Tel./Fax: 041 / 553 32 21
Mobil: 0911 553 321

e-mail: cspp@szsibytca.sk
web: www.szsibytca.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
denný letný tábor pre klientov CŠPP (jeden týždeň počas prázdnin),
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Žilinský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1695/1,
026 01 Dolný Kubín
Tel./Fax:
e-mail: scsppdk@gmail.com, silvia.papalova@gmail.com
Mobil: 0915 625 500; 0910 303 418; 0948 070 401
web:
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti (u detí s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, autizmom,
NKS, špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania),
individuálnu a skupinovú (malé skupinky) logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku (u detí s mentálnym, telesným, zmyslovým
postihnutím, autizmom, NKS, ŠVP učenia a správania),
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou (u detí s mentálnym, telesným,
zmyslovým postihnutím, autizmom, NKS,ŠVP učenia a správania),
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,(u detí s mentálnym,
telesným, zmyslovým postihnutím, autizmom, NKS, ŠVP učenia a správania),
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
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spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami,
špeciálnopedagogická reedukácia u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
psychologická korekcia (rehabilitácia) u detí s poruchami kognitívnych funkcií,
detská psychoterapia (KBT, PCA), terapia hrou (u detí s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím,
autizmom, NKS, ŠVP učenia a správania),
psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické poradenstvo (u detí s mentálnym, telesným,
zmyslovým postihnutím, autizmom, NKS, ŠVP učenia a správania),
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou v Jamníku
033 01 Liptovský Hrádok
alokované pracoviská:
Liptovský Mikuláš
Liptovský Hrádok
Tel./Fax: 044 / 552 60 70
Mobil: 0949 651 608, 0944 423 833,
0944 035 664, 0944 268 083

e-mail:csppjamnik@gmail.com
web:http://zsijamnik.edupage.org

Cieľová skupina:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
J. Rumana 6
03 101 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: 044 / 552 37 35
Mobil: 0903 456 967

e-mail: cspplm@gmail.com

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
Pervazívne vývinové poruchy - autizmus
špecifické vývinové poruchy správania
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania- zdrojové centrum,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Československej brigády 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: 044 / 552 04 18
Mobil: 0911 420 113

e-mail: diclm@stonline.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
M. Urbana 160/45
029 01 Námestovo
Tel./Fax: 043 / 558 14 75
Mobil: 0911 676 016

e-mail: glombova@csppno.sk
web: www.csppno.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
klinický psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
snoezelen,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
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eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J. Jančeka 353/24
034 01 Ružomberok
Mobil: 0903 740 610
e-mail:sukromne.centrum.spp@gmail.com
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus čiastočne
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J.Vuruma 144
010 01 Žilina
Tel./Fax: 041 / 562 63 23
Mobil: 0908 926 413, 0948 521 258

e-mail:riaditelky@gmail.com
web:www.biofeedbackza.sk

Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva
Do Stošky 8
010 04 Žilina- Bánová
Tel./Fax: 041 / 724 11 28
Mobil: 0917 206 559

e-mail:poradna.banova@gmail.com
web: www.rca-za.sk

Cieľová skupina klientov:
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
logopéd
liečebný pedagóg
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
zdravotnícky pracovník
psychoterapeut
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
snoezelen,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie
účinnosti a vhodnosti ich používania,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
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Žilinský kraj
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Ul. Mudroňova 46
03601 Martin
Tel./Fax: 043 / 413 40 04

e-mail: spzmt@martinet.sk

web: www.spzmt.stranka.info
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
Zameranie:
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
ďalšia príprava na povolanie

Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
psychológ
sociálno-administratívny pracovník
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti s MP v materský a žiakov s MP v
základných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
pravidelné konzultácie pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť
edukačný systém amWave (HRV biofeedback)
integračné pobyty pre žiakov so špeciálnymi potrebami
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Žilinský kraj
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
sídlo Trstená: Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená
alokované pracoviská:
OC Klinec, 6.poschodie, č.dv.612, 029 01 Námestovo
Trojičné námestie č.191, 027 44 Tvrdošín
Tel./Fax:
+421 43 5381 130
e-mail: riaditelstvo@euporadna.sk, centrala@euporadna.sk
Mobil: 0948 878 876, 0948 878 877
web: www.euporadna.sk
Cieľová skupina klientov:
mentálne postihnutie
sluchové postihnutie
zrakové postihnutie
telesné postihnutie
narušená komunikačná schopnosť- poruchy reči
špecifické vývinové poruchy učenia
špecifické vývinové poruchy správania
pervazívne vývinové poruchy - autizmus
viacnásobné postihnutie
všetky druhy postihnutia, narušenia
Zameranie:
raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov
raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
predškolská príprava
integrácia v materskej škole
integrácia v základnej škole
integrácia v strednej škole
ďalšia príprava na povolanie
Personálne obsadenie:
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg
terénny špeciálny pedagóg
logopéd
psychológ
sociálny pracovník
rehabilitačný pracovník
externe spolupracujúci: pedopsychiater, novorodenecký lekár
Prioritné činnosti:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
INTERVENCIA A PORADENSTVO – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti,
individuálnu logopedickú starostlivosť,
včasnú stimuláciu postihnutých detí,
bazálnu stimuláciu,
stimulačné programy pre deti predškolského veku,
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predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
hipoterapiu- externe
eeg biofeedback, neurofeedback,
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách,
poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami,
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami,
sociálno-právne poradenstvo,
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov,
prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť,
rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami pre deti s ADHD a s
oneskoreným vývinom
tréning rodičovských zručností - pre rodičov detí s ADHD
špecializované programy pre deti s ADHD, s oneskoreným vývinom a s poruchou pripútania spojené s
cvičeniami v bazéne
kraniálna elektrostimulácia
VZDELÁVANIE v akreditovaných programoch:
Akreditácia č.: 435/2008/1-7 – so zameraním na pedagógov komunikácia, koučing, násilie v škole ,
manažment a plánovanie, poruchy správania, špecifické vývinové poruchy učenia
Akreditácia č.: 1032/2009/173/2 – Mäkké zručnosti – so zameraním na pedagógov
osobnosť a komunikácia, spolupráca ako predpoklad úspechu, protistresový program
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