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Predhovor
Cieľom tretieho vydania Adresára zariadení špeciálnopedagogického poradenstva v
Slovenskej republike na rok 2005 je pomôcť najmä rodičom detí so špeciálnopedagogickými
potrebami pri hľadaní odbornej pomoci v zariadeniach špeciálnopedagogického poradenstva v Detských integračných centrách a v Špeciálnopedagogických poradniach.
Odborní zamestnanci detských integračných centier môžu komplexnú odbornú starostlivosť
poskytnúť deťom

so špeciálnopedagogickými potrebami často už od narodenia, až po

ukončenie prípravy na povolanie. Špeciálnopedagogické poradne sú vo väčšine prípadov
zriadené, ako súčasti špeciálnych škôl zameraných na určitý druh postihnutia. Starostlivosť
o klienta je v nich zvyčajne orientovaná na toto špecifické postihnutie a jeho kombinácie.
Adresár má byť pomocníkom aj detským lekárom, lekárom prvého kontaktu, neurológom
a ďalším špecialistom, ktorým rozšíri možnosť poskytnúť rodičom informácie o komplexnej
špeciálnopedagogickej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti. Adresár je určený taktiež
psychológom, sociálnym pracovníkom a všetkým tým, ktorí sa snažia zlepšiť starostlivosť
poskytovanú zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom, v súlade s požiadavkami
Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života.

Zostavovatelia

Adresár zariadení špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike
Uvedené údaje sú aktualizované k 31. 12. 2004.
Akékoľvek zmeny v údajoch oznámte na adresu zostavovateľov.

Na vydanie Adresára zariadení špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike
na rok 2005 poskytlo finančný príspevok Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Ďumbierska 15
974 11 BANSKÁ BYSTRICA
Tel. :

Fax:

riaditeľka školy :
048 / 414 12 77
sociálna pracovníčka : 048 / 412 60 52
048 / 4126052

e-mail: szsib.b@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd

Somatopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnuté deti predškolského a školského veku
- viacnásobne postihnuté deti 6 - 18 rokov (mentálne, zrakovo, telesne)
- deti s pervazívnou vývinovou poruchou
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti

vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže
so špeciálnopeda-gogickými potrebami
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť.
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Detské integračné centrum
Kollárova 55
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.:
Riaditeľka:

048 / 414 2116
048 / 414 3330

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Surdopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Školský špeciálny pedagóg
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:

- všetky druhy postihnutia od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie
- včasná stimulácia viacnásobne postihnutých detí
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Pionierska ul. 850/13
962 12 D E T V A
Tel / Fax :

045 / 54 54 944

e-mail: gibalova.maria@gmail.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Somatopéd
Etopéd
Zameranie:
- mentálne a viacnásobne postihnuté deti
- autistické deti
- vek 0 – 16 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže
so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti
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Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Zápotockého ul. č. 127
981 01 H N Ú Š Ť A

Tel / Fax:

047 / 542 25 40

e-mail:specialnazs@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Zameranie:
- mentálna retardácia (Downov syndróm)
- deti so špeciálnopedagogickými potrebami
- vek 6 – 15 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti
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Banskobystrický kraj
Súkromné detské integračné centrum
Dolná ul. 44 / 11
967 01 K R E M N I CA
Tel / Fax :

045 / 674 26 89

e-mail: schmidtova@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Somatopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie zariadenia:
Stimulácia a intervencia pre
- integrované deti v bežných školách
- deti s narušením komunikačných zručností
- sluchovo postihnuté deti
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami
výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami (v spolupráci
s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov

organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a
školských zariadení, prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a
poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej
Pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu
ul. ČSA 1831 / 1
967 32 K R E M N I C A

Tel / Fax :

045 / 67 42 420

e-mail: zsisp@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Surdopéd
Psychológ
Zameranie:
- deti so sluchovým a kombinovaným postihnutím
- vek 0 – 17 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami.
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých a pre žiakov
s narušenou komunikačnou zručnosťou
Ul. Karola Supa 48
984 03 L U Č E N E C
ŠPP má pracoviská: 1. so zameraním na sluchové postihnutie (ul. K. Supa 48)
2. so zameraním na narušenú komunikačnú schopnosť (ul. Hertzova 6)
1. so zameraním na sluchové postihnutie:
Tel.: 047 / 43 314 59 Fax: 047 / 43 209 67

e-mail.: zsisplc@pobox.sk

Personálne obsadenie:
Surdopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Pedagóg predškolského veku
Zameranie:
- sluchovo postihnuté deti
- vek od narodenia do 18 rokov
2. so zameraním na narušenú komunikačnú schopnosť
Tel.: 047 / 43 252 68
Personálne obsadenie:
Logopéd
Surdopéd
Zameranie :
- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, komplexná logopedická starostlivosť,
- špecifické vývinové poruchy učenia
- vek od 3 do 16 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti u sluchovo postihnutých detí
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou u sluchovo postihnutých detí
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Detské integračné centrum
Štvrť M. R. Štefánika 12
984 01 L U Č E N E C
Telefón :

047 / 433 22 37

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Školský špeciálny pedagóg
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:
- zdravotne postihnuté deti
- predškolský a mladší školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých
Rekreačná 393
968 01 NOVÁ BAŇA
Tel.: 045 / 685 65 41, klapka 35

e-mail : poradna@hrabiny.edu.sk

Fax: 045 / 685 65 46

Webová stránka : www.hrabiny.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Somatopéd
Psychológ
Zameranie:
- telesné a mentálne postihnutie
- raný, predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Banskobystrický kraj
Detské integračné centrum
Buzulucká 3
960 13 ZVOLEN
Tel.: 045 / 536 93 41
Fax:
e-mail : dic.zv@stonline.sk

045 / 536 92 43
Mobil:
0908 / 963 673
Webová stránka: www.pistalka.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Technický pracovník
Fyzioterapeut
Zameranie:
- špeciálnopedagogické poradenstvo a komplexný odborný servis
- metodická a školiaca činnosť v oblasti metodiky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK)
- vek od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva.
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
J.V. Dolinského 1
841 01 B R A T I S L A V A 4
Tel.:

02 / 64 46 2463

Fax.:

02 / 64 53 4757

e-mail: szsaps.dolinskeho@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- pervazívna vývinová porucha
- vek 0 –25 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami

komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách
(poskytnutie odbornej metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích
programov, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a
pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.

15

Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole,
Praktickej škole pre telesne postihnutých a Špeciálnej materskej škole
Dúbravská cesta 1
844 12 B RATISLAVA 4

Tel / Fax:

02 / 547 73 601

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Zameranie:
- viacnásobné postihnutie (mentálne a telesné)
- vek predškolský, školský a mládež
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Hálkova 54
831 03 B RATISLAVA 3

Tel / Fax:

02 / 444 60 507

e-mail : szshalba@svsba.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Sociálny pracovník

Zameranie:
- mentálne postihnuté deti a mládež
- kombinovane postihnutí (mentálne a rečovo, deti a mládež s autistickým syndrómom)
- deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia
- integrovaní žiaci v základnej škole
- vek od 0 do18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej materskej škole a Základnej škole internátnej pre sluchovo
postihnutých
Hrdličkova 17
833 20 B RATISLAVA 37
Tel.:

02 / 547 74 518

Fax.:

02 / 547 77 610

e-mail.: zvintern@zsihrdlickova.edu.sk
Webová stránka: www.zsi.hrdlickova.edu.sk
Personálne obsadenie:
Surdopéd
Logopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- deti so sluchovým postihnutím od 0 rokov po ukončenie prípravy na povolanie
- deti so sluchovým postihnutím vzdelávané v podmienkach bežných materských, základných a stredných
škôl

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej
a Špeciálnej základnej škole internátnej pre slabozrakých
a Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Bratislave
Svrčia 6
842 11 B RATISLAVA 4

Tel.: 02 / 65 42 09 48 klapka 19

Fax.: 02 / 65 42 15 42

e-mail: nemeth@bee.sk , strecanska@bee.sk
Personálne obsadenie:
Tyflopédi
Zameranie:
- zrakovo postihnuté a zrakovým postihnutím ohrozené deti, žiaci a študenti (slabozrakí,
vidiaci, nevidiaci, binokulárne chybní)
kombinácie zrakové a ďalšie postihnutie
- vek od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie

čiastočne

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.

19

Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Žehrianska 9
851 07 B RATISLAVA 5
Tel / Fax:

02 / 638 34 595

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- poruchy reči
- poruchy správania
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Pribinova 16/1
901 01 M A L A C K Y

Tel : 034 / 77 410 46, 77 222 82

Fax : 034 / 77 410 47

e-mail: maria.miznerova@stonline.sk
Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie :
- mentálne postihnuté deti a mládež
- viacnásobne postihnutí (mentálne a rečovo)
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Bratislavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Komenského 25
902 01 P E Z I N O K
Tel / Fax :

033 / 642 39 73

e-mail :

vyberal@szspk.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- poruchy správania
- predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Nová ul. 803
049 25 DOBŠINÁ

Tel.: 058 / 788 59 40, 788 59 41

Fax: 058 / 794 13 43

e-mail: szs.dobsina@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- poruchy reči
- vek predškolský a školský
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ– zameranie na:
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami.
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Košický kraj
Súkromná špeciálnopedagogická poradňa, poruchy učenia a správania
Kysucká 16
040 11
K O Š I C E
Mobil:

0905 / 743 411

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Somatopéd
Zameranie:
- poruchy učenia a správania (špecifické i nešpecifické)
- predškolský, školský vek , mládež i dospelí
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Materskej škole, Základnej škole, Špeciálnej základnej škole,
Obchodnej akadémii a Strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutých
Opatovská 97
040 57 K O Š I C E

Tel.: 055/ 678 54 69

Fax: 055 / 674 51 01

e-mail: cabalova@pobox.sk

Personálne obsadenie:
Somatopéd
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Zameranie:
- telesné a mentálne postihnutie
- vek 4 až 18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami

komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách
(poskytnutie odbornej metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích
programov, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a
pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa
Ul. Park Mládeže 5
040 01 K O Š I C E
Tel.: 055 / 633 76 32

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Surdopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
-

sluchové, mentálne, telesné postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia a správania
starostlivosť o individuálne integrovaných žiakov v ZŠ
starostlivosť o integrovaných žiakov v špeciálnych triedach ZŠ

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania 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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.

26

Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Školská 10
071 01 M I CH A L O V C E

Tel / Fax :

056 / 6421 591

e-mail: szsi@stonline.sk

Personálne obsadenie :
Psychopéd
Psychológ
Sociálna pracovníčka
Zameranie :
- deti s mentálnym postihnutím
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Ulica Zeleného stromu č.8
048 01 R O Ž Ň A V A

Tel / Fax :

058 / 788 67 21

e-mail :

szsi.rv@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Logopéd
Somatopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- telesné postihnutie
- narušená komunikačná schopnosť
- špecifické vývinové poruchy učenia a správania
- vek predškolský a školský
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Fabíniho 3
052 01 SPIŠSK Á
NO VÁ VES
Tel.: 053 / 44 10 358

Fax : 053 / 44 66 123

e-mail : szssnv@stonline.sk

Personálne obsadenie:

Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
-

špecifické vývinové poruchy učenia : dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
chybná výslovnosť
poruchy správania

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Košický kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
044 11 Ž D A Ň A

Tel / Fax :

055 / 698 00 50

e-mail :szsizdana@pobox.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:
-

mentálne postihnutie
špecifické vývinové poruchy učenia
narušená komunikačná schopnosť

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
a Špeciálnej materskej škole
Hradná 7
945 01 K O M Á R N O
Tel.:

035 / 77 13 178

e-mail:

toth-kuruczova.olga@gmail.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Zameranie:
v slovenskom a maďarskom jazyku

-

mentálne postihnutie a viacnásobné postihnutia
špecifické vývinové poruchy učenia

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
a Špeciálnej Materskej škole internátnej
Ul. Zd. Nejedlého 41
934 80 L E V I C E

Tel.: 036 / 63 12 072

Fax: 036 / 62 26 620

e-mail: szsi139@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Technický pracovník
Zameranie:
- mentálna retardácia
- špecifické vývinové poruchy učenia
- viacnásobné postihnutia
- vek od 3 do 18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia::
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých a špeciálnej
materskej škole
Mudroňova 1
949 01 N I T R A

Tel.: 037 / 652 56 42

Fax:

037 / 650 36 34

e-mail.: skola@osptpnr.svspn.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- telesné postihnutie
- poruchy reči
- špecifické vývinové poruchy učenia
- autistický syndróm
- predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Súkromná špeciálnopedagogická poradňa
pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči,
DYS-Centrum
Nábrežie mládeže č. 85
949 01
N I T R A

Tel/Fax:

037 / 65 29 429

Mobil: 0903 / 244 584, 0903 583 803

e-mail : dyscentrum@stonline.sk
Personálne obsadenie:
Školský poradenský logopéd
Klinický logopéd
Psychopéd, logopéd, somatopéd
Psychopéd, logopéd, surdopéd
Školský poradenský psychológ
Klinický psychológ
Neurológ
Administratívny pracovník
Zameranie:
- špecifické vývinové poruchy učenia a reči
- vek od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
individuálna logopedická starostlivosť
stimulačné programy pre deti predškolského veku
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov v zmysle prevencie a podpornej terapie
prednášky a konzultácie, vzdelávacie aktivity pre učiteľov
osvetovú činnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – preventívne a vzdelávacie aktivity, zabezpečenie kompenzačných
pomôcok, odbornej literatúry.
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Nitriansky kraj
Súkromné detské integračné centrum
Cabajská ul. č. 6
949 01 N I T R A
Tel.:

037 / 772 00 34

Mobil:

0902 / 157 407

Personálne obsadenie:
Špeciálny pedagóg
Liečebný pedagóg
Psychológ
Sociálny pracovník
Technický pracovník
Zameranie:
- deti so špeciálnopedagogickými potrebami
- všetky druhy postihnutia
- zrakové a viacnásobné postihnutie
- 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Ul. F. Rákocziho 5
940 60 N O V É Z Á M K Y
Tel / Fax:

035 / 64 00 424

e-mail :

skola@osnz.svspn.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Surdopéd
Somatopéd
Psychológ
Zameranie:
- pre všetky druhy postihnutia
-od predškolského veku až po ukončenie štúdia na stredných školách
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Krátka 11
927 01 Š A Ľ A

Tel / Fax:

031 / 770 52 47

e-mail: skola@ossa.svspn.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- poruchy komunikačných schopností
- špecifické vývinové poruchy učenia a správania
- predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej,
Materskej škole, Základnej škole, Základnej škole pri nemocnici s poliklinikou
Pod kalváriou 941
955 01 T O P O Ľ Č A N Y
elokované pracovisko:
Materská škola
Janka Kráľa 1
955 01 T O P O Ľ Č A N Y

Tel.:

038 / 532 70 21

e-mail: spec.poradna@orangemail.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd pre materskú školu
Liečebný pedagóg
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- narušená komunikačná schopnosť
- špecifické vývinové poruchy učenia a správania
- autizmus
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Nitriansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
a Základnej škole pri nemocnici s poliklinikou
Chyzerovecká 80
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Tel / Fax:

037 / 63 212 78

e-mail: jurikova.miroslava@gmail.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Technický pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pre Špeciálnej základnej škole
Ul. Přerovská 7
085 01 B A R D E J O V

Tel / Fax.:

054 / 472 21 82

e – mail : szsbj@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd

Psychológ
Sociálna pracovníčka
Rehabilitačný pracovník

Zameranie:
- mentálne postihnutie od 0 do 20 rokov
- kombinované postihnutie od 0 do 20 rokov
- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
- deti a mládež s autistickým syndrómom
- špecifické vývinové poruchy učenia
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania pre žiakov ŠZŠ
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy
a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých
Komenského 3
066 01 H U M E N N É - P O D S K A L K A

Tel.: 057 / 775 03 58

Fax : 057 / 778 44 81

e – mail : skola@ostphe.svcmi.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne, rečové, telesné a kombinované postihnutie
- vek od 2,5 do 19 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania 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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Tehelná ul. č. 3
082 71 L I P A N Y

Tel / Fax:

051 / 457 35 49

e-mail: szslipany@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia
- vek od 6 do 15 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých
Nám. Š. Kluberta 2
054 01 L E V O Č A

Tel.:

053 / 451 2395

Fax.: 053 / 451 1851

e-mail:

schblind@spisnet.sk

Personálne obsadenie:
Tyflopéd
Tyflopéd pre mladší školský vek
Sociálny pracovník
Zameranie:
- zrakové postihnutie a kombinované postihnutia
- vek od 0 rokov po ukončenie prípravy na profesiu
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa
pri Spojenej špeciálnej škole internátnej Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a
054 01 L E V O Č A
Tel.:

053 / 451 23 34

e-mail: skola@zssluchle.svcmi.sk;

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Somatopéd
Psychológ
Foniater
Sociálny pracovník
Technický pracovník
Zameranie:
deti a mládež
- so sluchovým postihnutím
- s narušenou komunikačnou schopnosťou
- s autistickým syndrómom
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania 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
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Partizánska 2
058 01 P O P R A D

Tel.: 052 / 77 29 223
e-mail:

Fax: 052 / 78 87 461

specialnazspp@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Lekár
Zameranie:
- mentálne, sluchové postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa
pri Základnej škole internátnej pre sluchovo a rečovo postihnutých
Duklianska ul. 2
080 76 P R E Š O V
Tel.:

051 / 77 11 360, 77 10 560

e-mail: spec.ped.por@zsdukpo.edu.sk

Personálne obsadenie:
Surdopéd
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- úzko špecializované činnosti pre všetky druhy,
stupne a vzájomné kombinácie postihnutia sluchu a reči
- vek od 0 do 15 rokov (podľa potreby i starším)
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Matice slovenskej 11
080 76 PREŠO V
Tel.: 051 / 77 11 936, 77 11 763

Fax: 051 / 77 11 936

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Levočská 22
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Tel.: 052 / 43 21 006

e-mail: spzssl@spzssl. sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Sociálny pracovník
Zameranie:
-

mentálne postihnutie

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami (v rámci
našej školy)
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Partizánska ul. č. 52
089 01
SVIDNÍK

Tel.: 054 / 788 17 87

e-mail: szsisvidnik@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Detské integračné centrum
Budovateľská 1 309
093 01 VRANO V nad TO PĽO U

Tel.:

057 / 44 227 78

Personálne obsadenie:

Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Rehabilitačný lekár
Zdravotná sestra
Zameranie:
- viacnásobné postihnutie od 3 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Prešovský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri špeciálnej základnej škole internátnej
ul. M. R. Štefánika č. 140
093 00 VRANO V nad TO PĽO U

Tel / Fax :

057 / 44 216 27

e-mail:

specialnaskola@orangemail.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd

Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- vek od 5 do 16 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa
pri Základnej škole internátnej pre nehovoriacich
957 01 B REZO LUPY

Tel.:

038 / 76 01 710

Fax:

038 / 76 27 079

e-mail: kupkova@zsbrezolupy.edu.sk

Personálne obsadenie:
Logopéd
Psychopéd
Surdopéd
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:
- pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
- vek od 5 do 18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rozličnými štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Námestie baníkov 20
972 51 H A N D L O V Á

Tel.: 046 / 54 72 189

Fax: 046 / 54 75 356

e-mail: szsha@stonline.sk

Personálne obsadenie :
Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- narušená komunikačná schopnosť
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.

53

Trenčiansky kraj
Súkromná špeciálnopedagogická poradňa
ul. Puškinova 806/27
018 51 N O V Á
DUB NICA

Tel / Fax.:

042 / 4430 794

e – mail : kvetoslava.mojtova@nextra.sk

Personálne obsadenie :
psychopéd
psychológ – externe

Zameranie :
-

špecifické vývinové poruchy učenia
poruchy koncentrácie, grafomotoriky
kineziológia
mentálne postihnutie
predškolský a školský vek

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Gen. Svobodu 1 273/73
958 01 P A R T I Z Á N S K E
Tel.: 038 / 74 92 867

e-mail: special-skolape@stonline.sk

Mobil: 0902 / 226 820
Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- vek od 0 do 15 rokov, podľa záujmu i do 18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
SNP – Podhorská cesta 1653 / 152
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Tel.:
e-mail:

042 / 42 61427 klapka 20

Fax:

042 / 432 84 63

spzaklsk@stonline.sk

Personálne obsadenie :
Logopéd
Liečebný pedagóg

Psychológ
Sociálny pracovník

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- narušená komunikačná schopnosť
- poruchy správania
- dielčie oslabenie výkonu
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Úzka ul. č. 2
971 01 P R I E V I D Z A

Tel.:
e-mail:

046 / 543 31 84

Fax: 046 / 543 14 96

skolaspecia@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Somatopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- vek od 0 do 15 rokov (podľa záujmu i do 18 rokov)
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trenčiansky kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
V. Predmerského
Ľ. Stárka 12
912 52 T R E N Č Í N
Tel.: 032 / 652 3151, 6523016
e-mail :

Fax:

032 / 652 3151

szsivp@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Somatopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie a viacnásobné postihnutie (od 6 do15 rokov)
- špecifické vývinové poruchy učenia
- evidencia klientov so sluchovým a zrakovým postihnutím
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so
špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI – špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Ul. Šafárikova 38
924 00 G A L A N T A

Tel / Fax:

031 / 780 46 86

e-mail: zsga@kiwwi.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- poruchy komunikačných schopností
- postihnutie telesné, zrakové, kombinované
- vek predškolský a školský
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
M.R. Štefánika č. 38
920 01 H L O H O V E C

Tel / Fax: 033 / 742 12-19

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Surdopéd
Etopéd pre predškolské zariadenia

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- poruchy komunikačných schopností
- špecifické vývinové poruchy učenia
- autistický syndróm
- vek predškolský a školský
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole, Materskej škole,
Špeciálnej materskej škole pri Liečebnom ústave
931 01 ČILISTOV – ŠAMORÍN

Tel.:

031/ 562 60 66

e-mail :

skola@splusam.svspb.sk

Fax :

031 /562 60 67

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Etopéd
Špeciálny pedagóg
Psychológ
Zameranie:

- mentálne postihnutie
- špecifické vývinové poruchy učenia
- predškolská príprava postihnutých detí
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
prednášky a konzultácie pre rodičov
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Beethovenova 27
917 08 T R N A V A

Tel / fax: 033 / 53 319 89

e-mail : uhrikova.tatiana@gmail.sk

Zameranie:
- mentálne postihnutie
- deti s viacnásobným postihnutím
- predškolský a školský vek
Personálne obsadenie:

Psychopéd
Logopéd
Psychológ
Terapeut
Rehabilitačný pracovník - fyzioterapeut
Administratívny pracovník
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
prednášky a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Detské integračné centrum a Špeciálna materská škola

Čajkovského 55
917 08 T R N A V A
Tel./ Fax:

033 / 55 21 165

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Surdopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:
- autizmus
- vývinová dysfázia
- Downov syndróm
- poruchy CNS
- deti s Kochleárnymi implantátmi
- raný a predškolský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania 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 a konzultácie pre rodičov
organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení,
prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení
špeciálnopedagogického poradenstva osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rozličnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Trnavský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 9
922 03 V R B O V É

Tel / Fax:

033 / 779 23 24

e-mail: goodwill@kios.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Psychológ
Zameranie:
- mentálne postihnutie
- viacnásobné postihnutie (mentálne a rečovo)
- deti a mládež s autistickým syndrómom
- od 5 do 20 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
sociálno-právne poradenstvo
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s deťmi a mládežou so špeciálnopedagogickými potrebami
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Mičurova ul. 364 / 1
014 01 B Y T Č A
Tel / Fax :

041 / 5533 215,

Personálne obsadenie :
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie :
-

mentálne a telesne postihnuté deti
deti s narušenými komunikačnými schopnosťami
deti s výchovnými problémami

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.).
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania 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 a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole

Palárikova č. 975
022 01 Č A D C A

Tel.:

041 / 432 77 16

Fax: 041 / 433 51 17 e-mail: specialnaskola@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd – obmedzené možnosti
Surdopéd – obmedzené možnosti
Somatopéd– obmedzené možnosti
Etopéd
Psychológ
Samostatný odborný pracovník
Zameranie:

-

mentálne postihnutie
v obmedzenom rozsahu všetky ostatné postihnutia a ich kombinácie
všetky vekové kategórie

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie
spolupracuje s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti
zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej
pre žiakov s chybami reči v Liptovskom Jamníku
033 01 LIPTO VSK Ý H RÁDO K
Tel.:

044 / 522 53 43

e-mail: zhintern@zsliptovjamnik.edu.sk

Personálne obsadenie:
Logopéd
Surdopéd
Psychopéd
Somatopéd
Psychológ
Zameranie:

-

narušený vývin reči
špecifické vývinové poruchy učenia
sluchové postihnutie – kochleárne implantáty

Prioritné činnosti poradenského zariadenia:
DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže
so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania 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 a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenia spolupracujú s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Detské integračné centrum
Ul. Čs. brigády 2
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Tel.:

044 / 552 04 18

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Tyflopéd
Surdopéd
Liečebný pedagóg
Rehabilitačný pracovník
Ošetrovateľ
Administratívny hospodársky pracovník
Zameranie:
- deti s rôznym druhom zdravotného postihnutia s telesným, zrakovým, sluchovým
a kombinovaným postihnutím
- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
- predškolský a školský vek
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Kuzmányho 6
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tel.: 044 552 66 19

Fax : 044 / 552 37 35

Personálne obsadenie:
Psychopéd

Logopéd
Etopéd
Psychológ
Sociálny pracovník
Zameranie zariadenia :
- mentálne postihnutie
- viacnásobne a ťažko viacnásobne postihnutí
- vek od 6 do 18 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
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 a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Ul. Mudroňova 46
036 01 M A R T I N

Tel / Fax:

043 / 413 40 04

e-mail : nasaskola@spzmt.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Sociálny pracovník

Zameranie zariadenia :
- deti a mládež s mentálnym postihnutím
- s viacerými chybami v kombinácii s mentálnym postihnutím
- vek od 5 do 20 rokov
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
(v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
prednášky a konzultácie pre rodičov
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Ul. Mila Urbana 160 / 45
029 01 N Á M E S T O V O

Tel / Fax:

043 / 552 28 87

e-mail: szsinamestovo@stonline.sk

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Surdopéd
Psychológ
Zameranie zariadenia :
- mentálne postihnutie aj v kombinácii s iným postihnutím
- sluchové postihnutie
- poruchy komunikačných schopností
- autizmus
- vek od 2 rokov po ukončenie povinnej školskej dochádzky
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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Žilinský kraj
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
a Špeciálnej materskej škole

Ul. J.Vojtaššáka 13
010 08

ŽILINA

Tel / Fax.:

041 / 565 55 88

Personálne obsadenie:
Psychopéd
Logopéd
Somatopéd
Liečebný pedagóg
Psychológ
Poradkyňa pre predškolský vek
Rehabilitačný pracovník
Sociálny pracovník
Zameranie:
- pre deti a mládež s mentálnym a viacnásobným postihnutím
Prioritné činnosti poradenského zariadenia:

DEPISTÁŽ
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna)
PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ – zameranie na:
posudzovanie školskej zrelosti
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou

vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže
so špeciálno-pedagogickými potrebami
komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytnutie odbornej
metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie
vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.)
poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy)
poradenský servis pre rodičov
poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a
vzdelávania detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a
vhodnosti ich používania
sociálno-právne poradenstvo
prednášky a konzultácie pre rodičov
poriadanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu
informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického
poradenstva
osvetovú činnosť pre širokú verejnosť
SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI - špeciálnopedagogické poradenské zariadenie spolupracuje s rôznymi
štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.
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OBSAH
str.

Zariadenie
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Ďumbierska 15, 974 11 BANSKÁ BYSTRICA
Detské integračné centrum
Kollárova 55, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
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Zápotockého ul. č. 127, 982 01 H N Ú Š Ť A
Súkromné detské integračné centrum
Dolná ul. 44 / 11, 967 01 K R E M N I CA
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pre sluchovo postihnutých, ul. ČSA 1831 / 1, 967 32 K R E M N I C A

10

Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých
Ul. Karola Supa 48, 984 80 L U Č E N E C
Detské integračné centrum
Štvrť M. R. Štefánika 12, 984 01 L U Č E N E C

11

Špeciálnopedagogická poradňa pri
postihnutých

Špeciálnej základnej škole pre

12

telesne

Rekreačná 393, 968 01 NOVÁ BAŇA
Detské integračné centrum
Buzulucká 3, 960 13 ZVOLEN
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
J.V. Dolinského 1, 841 01 B R A T I S L A V A 4
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Praktickej škole pre telesne postihnutých a Špeciálnej materskej škole
Dúbravská cesta 1, 844 12 BRATISLAVA 4
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Hálkova 54, 831 03 BRATISLAVA 3
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej materskej škole a Základnej škole internátnej pre
sluchovo postihnutých
Hrdličkova 17, 833 20 BRATISLAVA 37
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej a Špeciálnej základnej škole
internátnej pre slabozrakých a Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Bratislave
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Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Žehrianska 9, 851 07 BRATISLAVA 5
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Pribinova 16/1, 901 01 M A L A C K Y
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Komenského 25, 902 01 P E Z I N O K
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Nová ul. 803, 049 25 DOBŠINÁ
Súkromná špeciálnopedagogická poradňa, poruchy učenia a správania.
Kosmalt
Kysucká 16, 040 11
KOŠICE
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22
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24

Špeciálnopedagogická poradňa pri Materskej škole, Základnej škole, Špeciálnej
základnej škole, Obchodnej akadémie a Stredného odborného učilišťa pre telesne
postihnutých Opatovská 97, 040 57 K O Š I C E

25

Špeciálnopedagogická poradňa
Ul. Park Mládeže 5, 040 01 K O Š I C E
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Školská 10, 071 01 M I CH A L O V C E
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Ulica Zeleného stromu č.8, 048 01 R O Ž Ň A V A

26
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27
28

OBSAH
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Fabíniho 3, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
044 11 Ž D A Ň A, okr. Košice – okolie
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
a Špeciálnej materskej škole
Hradná 7, 945 01 K O M Á R N O
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Špeciálnej Materskej
škole internátnej
Ul. Zd. Nejedlého 41, POBOX.č.5, 934 80 L E V I C E
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých
Mudroňova 1, 949 01 N I T R A
Súkromná špeciálnopedagogická poradňa
pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči
Nábrežie mládeže č. 85, 949 01 N I T R A
Súkromné detské integračné centrum
Cabajská ul. Č. 6, 949 01 N I T R A
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Ul. F. Rákocziho 5, 940 60 N O V É Z Á M K Y
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Krátka 11, 927 01 Š A Ľ A
Špeciálnopedagogická poradňa
Pod kalváriou 941, 955 01 T O P O Ľ Č A N Y

29

Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole a
Základnej škole pri NsP

39

Chyzerovecká 80, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
Špeciálnopedagogická poradňa pre Špeciálnej základnej škole
Přerovská 7, 085 50 B A R D E J O V
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých
Komenského 3, 066 29 H U M E N N É - P O D S K A L K A
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Tehelná ul. Č. 3, 082 71 L I P A N Y
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 L E V O Č A
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých, Materská
škola internátna pre sluchovo postihnutých, Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo
postihnutých. Triedy pre deti s autizmom.
Kláštorská 24/a, 054 32 L E V O Č A
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Partizánska 2, 058 01 P O P R A D
Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre sluchovo a rečovo
postihnutých
Duklianska ul. 2, 080 76 P R E Š O V
Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole
Matice slovenskej 11
080 76 P R E Š O V
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