
     Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

                           Tročany 22, 086 41 Raslavice 

mob: 0902/722 799    e-mail: ssppstasakova@centrum.sk      p. linka: 054/474 45 06 

 

 

Vážený  pán/pani riaditeľ/ka/ 
 

tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku Vás pozdravujeme a oslovujeme s aktuálnymi informáciami 

týkajúcimi sa nášho poradenského zariadenia. 

 

        
V  školskom roku 2019/20  pracujeme v tomto zložení: 

 

Riaditeľka SCŠPP:       

PhDr. Katarína Stašaková - psychológ, špec. pedagóg, tréner Sindelar  a FIE metódy, terapeut (0902 722 799)                                                                      

                                                                                                                                             

                                                                                  

Odborní zamestnanci:  

PSYCHOLÓGOVIA: 

PhDr. Jaroslav Džunda    -  terapeut, tréner KUPOZ, KUPREV (0948 040 413) 

 

Mgr. Kamila Kramárová - terapeut INPP, JIAS metódy, tréner bilaterálnej integrácie (0948 951 510) 

                                                                                                                                          

Mgr. Mária Gubová (Šimová) - tréner bilaterálnej integrácie, KUPOZ, KUPREV (0948 040 605) 

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: 

PaedDr. Anna Čegiňová  -  tréner Sindelar a FIE metódy (0948 040 401)   

                           

LIEČEBNÝ PEDAGÓG: 

Mgr. Zuzana  Kočišová -  aj špeciálny pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar metódy, bilaterálnej integrácie,   

                    terapeut  INPP a Benaudira  metódy  (0948 440 880) 

 

LOGOPÉD: 

Mgr. Lenka Gajdošová    -   logopéd, tréner Sindelar metódy (0948 233 711)  

 

 SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY: 

 Mgr. Denisa Demjanovičová – aj projekt. manažér (0948 324 855)                                                                                     

 Mgr. Tatiana Olejárová  - aj brainfeedback terapeut (0948 040 402)    

                                                                                                                  

Externí odborní zamestnanci: 

Mgr. Milada Mlynárová  -  špeciálny pedagóg 

PaedDr. Emília  Popják-Petková  - špeciálny pedagóg 

Mgr. Alena   Želinská  -  špeciálny pedagóg 

Mgr. Mária Hriceková  -  špeciálny pedagóg  – obvod Malcov   

Anna Didíková   -  fyzioterapeutka 

Mgr. Lucia Tomková   -  psychológ (t.č.MD) – obvod Zborov 

mailto:ssppstasakova@centrum.sk


Naďalej,  ako jediné školské poradenské zariadenie v okrese poskytujeme komplexnú starostlivosť, a to: 

o liečebno-pedagogickú starostlivosť 

o starostlivosť deťom aj v ranom veku 

o reedukácie formou brainfeedbacku 

o  fyzioterapeutické služby 

o nadštandardné, vysoko špecializované služby (po absolvovaní akreditovaných odborných kurzov). 

Ich aktuálny zoznam, spolu s ich charakteristikou prikladáme k ponuke. 

 

❖ Možnosti poskytovaných  služieb sú opäť uvedené v priloženom ponukovom liste, prispôsobíme sa však dopytu. 

Prosíme Vás, oboznámte s ponukovým listom aj rodičov a ostatných pedagogických zamestnancov. 

 

❖ Aj v  tomto kalendárnom roku budú všetky štandardné služby poskytované bezplatne!  

 

❖ Je možné  aj telefonické nahlásenie na vyšetrenie (viď kontakty vyššie) a e-mailom: ssppstasakova@centrum.sk 

Pri počte 4-5 detí vycestujeme autom a vyšetríme deti na škole bez úhrady cestovného  

 

❖ Kontaktovať nás môžete v pracovné dni v čase od 7.30 – 16.00 hod. V krízových situáciách poskytujeme  

konzultácie okamžite na č. t. 0902 722 799, 0948 040 413 a 0948 951 510 .......(psychológovia) 

 

❖ Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, od narodenia  až po ukončenie prípravy na povolanie - 

v zmysle školského zákona. Prioritné zameranie je na deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, zdrav. 

postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania – ADHD, ADD, poradenstvo ich rodičom a učiteľom. 

 

❖ Správy z vyšetrení doručíme do troch týždňov. 

 

❖ Pre našich klientov vypracujeme  správy pre lekárov, posudkové komisie a pod.(nie pre invalidné dôchodky). 

 

❖ Škola si môže dohodnúť so psychológmi SCŠPP konzultačný deň, zameraný na preventívne poradenstvo pre 

svojich zamestnancov priamo na škole, prípadne aj výcvik špeciálnych zručností potrebných pre výkon povolania, 

a to v zmysle § 55 „školského zákona“. 

 

❖ Prednášky realizujeme na školách, v ktorých máme zaevidovaných minimálne 5 klientov (MŠ, neplnoorganizované 

ZŠ a SŠ) a 10 klientov v ZŠ, a to bez poplatku. 

 

❖ Podrobnejšie informácie o našom zariadení, našich zamestnancoch a našej práci získate na web. stránke 

www.scsppbj.sk 

 

❖ Žiadosť o vyšetrenie (jednotná na psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické a liečebno-pedagogické 

vyšetrenie), je k dispozícii na stiahnutie na našej web. stránke. K dispozícii je aj Rozhodnutie o prijatí dieťaťa za 

klienta nášho zariadenia, spolu s informovaným súhlasom na druhej strane. Prosíme o dôkladné vyplnenie týchto 

tlačív s dôrazom na podpisy rodičov na každej z uvedených strán. 

 

Pre zrýchlenie administratívneho proces a zjednodušenie spolupráce, prosíme žiadať podpisy rodičov na 

žiadostiach i rozhodnutiach SCŠPP súčasne. Bez podpísaných oboch tlačív nebude možné dieťa vyšetriť. 

  

Prosíme o doručovanie pošty na doručovaciu adresu Kutuzovova 32, Bardejov, kde sídli stredisko SCŠPP. 

 

V novom školskom roku Vám prajeme len to najlepšie. 

 

Jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je veriť, že to, čo robíte, je skvelá práca. A jediný spôsob, ako robiť 

skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.  Steve Jobs                                                       

                                                                                                                                     Zamestnanci SCŠPP 


