
Čo sa mení, čo ostáva rovnaké 
 
 
Názov a označenie 

• Naďalej budeme používať naše logo, ktoré dobre poznáte  (s malou úpravou v označení 
skratky zariadenia – SCPP)  

 

 

Naše sídlo, kontakty a zamestnanci 

• Naše adresy a sídla ostávajú rovnaké, ako doposiaľ 

• Rovnako ostávajú nezmenené aj naše stránky www.euporadna.sk, ako aj naše doterajšie 
telefonické a mailové kontakty 

• Služby naďalej poskytnú:  psychológovia, špeciálni pedagógovia, liečebný pedagóg, sociálny 
pedagóg, kariéroví poradcovia, fyzioterapeut ,logopédi  
 

Komu poskytujeme služby 

• Všetkým deťom, žiakom a študentom od narodenia do ukončenia súvislej prípravy na 
povolanie, ktorí to potrebujú (teda bez obmedzenia diagnózy alebo obmedzenia problému či 
ťažkostí, s ktorými dieťa, žiak či študent prichádza, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

• Služby rodičom a pedagógom našich klientov  

• Služby školským multidisciplinárnym tímom MŠ, ZŠ, SŠ 
 
Aké služby a činnosti poskytujeme 

• Naše SCPP preberá všetky doterajšie odborné činnosti bývalého Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a bývalého Centra špeciálno-
pedagogického poradenstva (CŠPP).  

• Poskytuje koordinovanú multidisciplinárnu starostlivosť. Tá bude zabezpečovaná rovnako pre 
deti so zdravotným postihnutím, ako aj pre každé dieťa bez obmedzenia diagnózy či ťažkostí.  

• Realizuje komplexnú starostlivosť - diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu, terapie, preventívne 
programy   

 
Poskytované podporné úrovne 

• Naše SCPP bude vykonávať činnosti podpornej úrovne 3. a 4., čo je väčšina odborných činností 
okrem vysokošpecializovaných (teda okrem činností podpornej úrovne 5).  

• 3. stupeň podpory 
o realizujú ju odborní zamestnanci v CPP, v prípade potreby aj v školskom prostredí 
o poskytujú diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu, stimulačné a preventívne programy 

• 4. stupeň podpory 
o realizujú ju odborní zamestnanci v CPP 
o poskytujú špecializované odborné činnosti 

• Podporná úroveň 3. a 4. stupňa sa poskytuje v priestoroch našich SCPP,  v prípade potreby aj 
v školskom prostredí dieťaťa/žiaka alebo v rodinnom prostredí  dieťaťa/žiaka – t.j. terénnou 
formou. 

• Naša odborná činnosť nadväzuje na predchádzajúcu odbornú činnosť na nižšej podpornej 
úrovni (1. a 2. stupňa) a dopĺňa ju.  

http://www.euporadna.sk/


• Do komplexnej multidisciplinárnej môže vstúpiť dieťa/žiak aj bez predchádzajúcej odbornej 
činnosti na podpornej úrovni nižšieho stupňa. 

 
Ako sa k nám dieťa/žiak dostane  

• Do našich SCPP sa dieťa, alebo žiak dostane naďalej podobne ako doteraz - na žiadosť 
zákonného zástupcu, pediatra, riaditeľa školy, odborných lekárov, zdravotníckych pracovníkov, 
orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, alebo na základe vlastnej žiadosti, ak je 
plnoletý. 

• Odoslaním z podporných úrovní nižšieho (1. a 2.) stupňa - teda pedagógov a členov 
multidisciplinárnych tímov v školách  

• Odoslaním z vyššieho (5.) stupňa podpory, keď odborný zamestnanec špecializovaného centra 
poradenstva a prevencie (ŠCPP) odporučí dieťaťu/žiakovi ďalšiu starostlivosť podpornej 
úrovne 3. a/alebo 4. stupňa v našom SCPP  

 
Kde nájdete viac informácii k transformácii a podporným úrovniam  

• www.minedu.sk  

• www.vudpap.sk 

• www.euporadna.sk  (info budú priebežne zverejňované) 

• www.naspoklad.sk  (info budú priebežne zverejňované) 
 

 
 

 
Sme tu naďalej pre všetkých, ktorí nás potrebujú a naše štandardné služby sú stále bezplatné.  

Naďalej chceme hľadať a nachádzať, povzbudzovať a sprevádzať.  

 

Za tím odborných zamestnancov našich SCPP  

PhDr. Jana THOLTOVÁ  PhD.  

PaedDr.Tatiana GANDELOVÁ   

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
http://www.euporadna.sk/
http://www.naspoklad.sk/

