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VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 

Komu je práca  

radosťou,  

pre toho je život  

šťastím. 

 

 

(Maxim Gorkij) 

Príhovor 

 

Informačné centrum mladých Orava aj v  roku 2014 pokračovalo v koncepcii, 

ktorú  začalo v predchádzajúcom období. Snažili sme sa orientovať na spokoj-

nosť našich klientov prostredníctvom zvyšovania kvality  a rozširovania od-

borných metód a foriem poskytovaných služieb. 

Dovoľujeme si Vám predstaviť  realizované aktivity a programy, ktoré sú bliž-

šie popísané vo Výročnej správe ICM Orava za rok 2014 spolu aj 

s hospodárením. 

Dosiahnutý úspech by nebol možný bez tímovej spolupráce, bez efektívne-

ho  plánovania,  manažmentu a  projektového riadenia.  V celom tíme prevlá-

dala  dôvera, loajálnosť, aktívne nasadenie, profesionálnosť,  cit pre spravodli-

vosť, aktivita a záujem, hľadanie inovatívnych prístupov a  programov.   

Zodpovedná a svedomitá práca, dobré vzťahy,  práca pretkávaná láskou, záu-

jem o klienta boli základom nášho spoločného úspechu. Oceňujem všetkých 

pracovníkov ICM Orava , ktorí zvyšovali svoje kompetencie ďalším odbor-

ným vzdelávaním a tým mohli svoju prácu vykonávať ešte  kvalitnejšie. 

Spoločne sme pomáhali  deťom, dospelým, rodičom, pedagógom, nezamestna-

ným uchádzačom na trhu práce. Poskytovali sme poradenstvo, terapie, dia-

gnostiku, vzdelávacie programy, tréningy, HRV/NFB. Celá táto práca bola 

pretkávaná láskou, trpezlivosťou a ochotou. Ceníme si všetky partnerstvá, či 

už doma alebo v zahraničí, ktoré pomáhajú rozvíjať ľudské zdroje a prispieva-

jú k odbornému rastu celej našej organizácie.  

Ďakujeme všetkým kolegom, lektorom, tútorom, partnerom všetkým  členom 

ICM Orava, Predsedníctvu, revíznej komisii, všetkým dodávateľom, klientom, 

priaznivcom, sponzorom  za úžasný rok 2013, za skvelú spoluprácu, za preja-

venú dôveru. 

Ďakujeme mestu Trstená , v zastúpení Ing. Jozefa Ďubjaka za podporu 

a pomoc pri aktivitách SCŠPP v Trstenej.      
                   PhDr. Jana Tholtová 

štatutárna zástupkyňa 
Informačného centra mladých Orava 

 

 

 

Schválená  Valným zhromaždením na zasadnutí dňa ............... 
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1. Ciele a formy činnosti 
 

Občianske združenie, poskytuje svoje služby od roku 

1997. 

 

Zameriava sa na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a mládeže, 

 pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození, 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov na trhu práce, 

 poskytuje infoservis a poradenstvo, 

 ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania prostredníc-

tvom akreditovaného vzdelávania, 

 zapája sa do realizácie projektov EÚ s cieľom zefektívniť 

svoje služby. 

Ponúka : 

 Programy pre jednotlivca, pár a rodinu. 

 Akreditované vzdelávacie kurzy. 

 Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov. 

 Kariérne poradenstvo pri voľbe a zmene povolania. 

 

2. Zloženie  
    orgánov  
    občianskeho  
    združenia 
 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE: 

PaedDr. Tatiana Gandelová 

Ing. Jana Horská 

Ing. Dagmar Muščíková 

Ing. Natália Rakovanová 

Bc. Helena Rošková 

Ing. Miroslav Slosiar 

PaedDr. Marcela Skočíková 

PhD 

Ing. Dušan Tarčák 

PhDr. Jana Tholtová 

 
 

PREDSEDNÍCTVO: 

PaedDr. Tatiana Gandelová 
Bc. Helena Rošková 
Ing. Miroslav Slosiar 
PaedDr. Marcela Skočíková 
PhD 
PhDr. Jana Tholtová 
 

REVÍZNA KOMISIA: 

Ing. Jana Horská 
Ing. Mária Hurajová 
Ing. Dagmar Muščíková 
 

ŠTATUTÁRNA ZÁSTUPKYŇA: 

PhDr. Jana Tholtová 
 
PODPREDSEDKYŇA 
PREDSEDNÍCTVA : 

PaedDr. Tatiana Gandelová 

 
. 
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MAPA NIE JE TERI-
TÓRIUM, ALEBO 
NAŠE REGIÓNY 
OČAMI MLADEJ 
GENERÁCIE 
 
 
 
 

 

3. Činnosť v roku 2014 

 

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne v spolupráci s hlavným 

cezhraničným partnerom Institut Euroschola Třinec,  začalo v 10/2014 s 

realizáciou projektu „Mapa nie je teritórium alebo naše regióny očami 

mladej generácie“, ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Spoločne bez hraníc“.  

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych, moderných 

aktivít upevniť súdržnosť regiónu naprieč generáciami, existujúce tradície 

prihraničných regiónov a zároveň tým zvýšiť atraktivitu regiónov. 

Projekt v sebe zaujímavou formou skĺby spoluprácu mladej a staršej 

generácie pri pohľade na región, jeho kultúrne skvosty a bohatú tradíciu 

ľudových remesiel. 

Región Orava patrí medzi kultúrne bohatý na svoje skvosty s bohatou 

kultúrnou tradíciou ľudových remesiel. Našou snahou je predstaviť daný 

región očami mladých ľudí novou interaktívnou formou zobrazenia získa-

ných poznatkov. Na internetových stránkach nájdete už teraz množstvo 

encyklopedických údajoch o danom kraji, ktoré však mladej generácii nie 

sú prístupné a nevyvolávajú u nich záujem o poznávanie. Práve preto, 

by sme do aktivít projektu chceli zapojiť mladých ľudí, aby sme vytvorili 

priestor a možnosti nato, aby mohli povedať vlastnými slovami niečo o 

svojom kraji tak, aby ich to samých oslovilo. Okrem tohto pohľadu chce-

me ponúknuť aj pohľad staršej generácie, pretože máme záujem spojiť 

tieto rozdielne pohľady v jednom námete. Obdobne  je tomu  u českého 

partnera projektu, Institutu EuroSchola, ktorý pôsobí vo východnej časti 

bývalého okresu Frýdek Místek, ktorý sa viacmenej kryje s  turistickou 

oblasťou Těšínske Beskydy. Partner dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi 

na stredných  školách formou a tento projekt poskytne tejto cieľovej sku-

pine možnosť vyjadriť sa k svojmu regiónu a vytvoriť „novú“ mapu regió-

nu očami mladých.  
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„Inovačné vzdelávanie pre učiteľov za-
merané na inovatívne metódy v práci s 

deťmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.“  

 
Počet priznaných kreditov: 23 

Druh kontinuálneho vzdelávania:  inovačné  

Rozsah            100   hod. 

 

Hlavný cieľ: Zdokonaľovanie pedagogického zamestnanca v profe-

sijných kompetenciách, zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych 

metódach a foriem práce s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. 

 

Cieľová skupina: 

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. 

Učiteľ pre primárne vzdelávanie.  

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. 

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné 

vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné 

odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie. 

 

Obsah vzdelávania: 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   10 hod. 

Poruchy učenia  30 hod. 

Poruchy správania 30 hod. 

Nadané dieťa  30 hod. 

 

V roku 2014 absolvovalo formou  účasti na vzdelávaní kurz 11 

účastníkov z toho 11 žien a formou overenia profesijných kompe-

tencií toto vzdelávanie absolvovalo  19 účastníkov z toho 18 žien. 

Vzdelanostnú a vekovú štruktúru účastníkov vzdelávania uvádzame 

v tabuľke. 

 

 

Kontinuálne  

vzdelávanie  

pre pedagógov 

 

http://
www.icmorava.sk/
kontinualne-
vzdelavanie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Činnosť v roku 2014 

vzdelanie 30 vek 30 

USO 6 25-29 1 

VŠ I.stupeň 6 30-39 10 

VŠ II.stupeň 18 40-49 6 

VŠ III.stupeň 0 50-59 2 
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Súkromné cen-
trum špeciálno-
pedagogického 
poradenstva, 
Trstená 

 

Súkromné cen-
trum špeciálno-
pedagogického 
poradenstva, 
Námestovo 

 

http://
euporadna.sk/ 

 

3. Činnosť v roku 2014 

Od 1.septembra 2010 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju čin-

nosť Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 

(SCŠPP) so sídlom v Trstenej. Ako školské zariadenie je rozhodnutím Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do 

siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť vykonáva v sídle SCŠPP, kto-

ré sa nachádza v Trstenej a na elokovanom pracovisku – v Tvrdošíne . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.septembra 2014 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju čin-

nosť Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 

(SCŠPP) so sídlom v Námestovej. Ako školské zariadenie je rozhodnutím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené 

do siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť vykonáva  v Námestove, 

OC Klinec, Hviezdoslavovo námestie 213. 
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Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa zameriava 

na: 

 vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), 

 vývinové poruchy koncentrácie a pozornosti (ADHD a ADD), 

 narušený psychický a sociálny vývin dieťaťa, 

 narušená komunikačná schopnosť a akékoľvek komunikačné ťažkosti, 

 sluchové postihnutia. 

 

Okrem uvedených diagnóz poskytujeme základné poradenstvo a diagnosti-

ku pri: 

 mentálnom postihnutí, 

 telesnom postihnutí, chorobe a zdravotnom oslabení, 

 zrakovom postihnutí, 

 poruchách správania, 

 autizme a iných pervazívnych poruchách, 

 osobnostných ťažkostiach, 

 viacnásobnom postihnutí, 

 iných. 

 

Našimi klientmi sú deti a žiaci vo veku od 0 do 15 rokov.  

Odborné činnosti, ktorým sa venujeme sú: 

 komplexná špeciálno-pedagogická činnosť, 

 komplexná psychologická činnosť, 

 diagnostika, 

 poradenstvo (psychologické, špec.pedagogické, sociálne), 

 rehabilitácie, reedukácie, terapie, korekcie ..., 

 prevencia, depistáž (vyhľadávanie), 

 metodická, osvetová a edičná činnosť, 

 výchovno-vzdelávacia činnosť, 

 intervencie. 

 

Našou novinkou je rané poradenstvo určené pre deti od nula do troch ro-

kov, kde poskytujeme: 

 sledovanie zdravého vývinu detí z rizikového tehotenstva, 

 diagnostiku aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa , 

 stimulovanie vývinu dieťaťa, 

 podporný program a poradenstvo pre rodičov a rodinných príslušníkov –   

napr. u detí s postihnutím alebo u detí s vývinovými ťažkosťami v správaní. 

Súkromné centrum 
špeciálno-
pedagogického po-
radenstva, Trstená 

a 

Súkromné centrum 
špeciálno-
pedagogického po-
radenstva, Námes-
tovo 

 

http://
euporadna.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Činnosť v roku 2014 
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Súkromné cen-
trum špeciálno-
pedagogického 
poradenstva, 
Trstená 

a 

Súkromné cen-
trum špeciálno-
pedagogického 
poradenstva 
Námestovo 

 

http://
euporadna.sk/ 

 

3. Činnosť v roku 2014 

 

Ponúkame tieto aktivity a programy:: 

 Účasť na rodičovských združeniach 

 Depistáže na zistenie úrovne dielčích funkcií 

 Depistáže so zameraním na posúdenie pripravenosti na zaradenie do primár-

neho vzdelávania u detí 5-6 ročných 

 Depistáže na zistenie úrovne komunikačných zručností 5-6 ročných detí 

 Diagnostika a poradenstvo 

 Arteterapeutícký stimulačný program 

 Program so zameraním na zistenie vývinovej úrovne dieťaťa 

 Stimulačné, rozvojové,  reedukačné rehabilitačné a preventívne programy 

 Programy pre rodičov 

 Programy pre pedagógov 

 

Podrobné informácie nájdete v katalógu činností: 

http://www.euporadna.sk/useruploads/files/

katalog_činnosti_scspp_námestovo_2014.pdf 

http://www.euporadna.sk/useruploads/files/

katalog_činnosti_scŠpp_trstena_2014.pdf 

 

 

 

Ponúkame konzultačné hodiny  pre riaditeľov škôl, školských špeciálnych peda-

gógov, výchovných poradcov, triednych učiteľov a tiež terénne služby špeciálne-

ho pedagóga a psychológa 

 

http://www.euporadna.sk/useruploads/files/bulletin_2_2014_2015.pdf 
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 4. Prehľad hospodárenia za rok 2013 

5. Personálne obsadenie 

PhDr. Jana Tholtová – štatutárna zástupkyňa OZ ICM Orava, riadi-

teľka SCŠPP Trstená, projektová manažérka, psychologička, tera-

peutka, lektorka.  

PaedDr. Tatiana Gandelová –riaditeľka SCŠPP Námestovo, špe-

ciálna pedagogička, lektorka.  

Mgr. Libuša Tichoňová – Office manažérka ICM Orava, SCŠPP. 

Mgr. Mária Bažíková – psychologička SCŠPP.  

Mgr. Alenka Barkyová  – špeciálna pedagogička SCŠPP. 

Mgr. Zuzana Gostíková  – špeciálna pedagogička SCŠPP.  

Mgr. Jarmila Gabaríková – špeciálna pedagogička SCŠPP.  

Mgr. Ľubomíra Stankovičová  – špeciálna pedagogička SCŠPP.  

PaedDr. Marcela Skočíková, PhD – špeciálna pedagogička SCŠPP.  

Mgr. Dana Kolčáková—špeciálna pedagogička SCŠPP. 

Mgr. Eva Kušnierová – logopédka SCŠPP.  

Mgr. Miroslava Kriššová – psychologička SCŠPP.  

Mgr. Mária Kitašová, Kristína Buláková—fyzioterapeutka SCŠPP. 

Mgr. Adriana Ferenčíková—logopédka SCŠPP. 

Experti a ostatní externí pracovníci, lektori, ekonómka, účtovníčka. 

Prehľad hospodárenia za rok 2014 
Informačné centrum mladých Orava 

Výnosy EUR 

z toho:   

Tržby za publikácie  

Tržby za služby  

Poskytnuté dotácie  

Ostatné výnosy  

Spolu:   
  

Náklady EUR 

z toho:   
Spotrebované nákupy  

Služby  

Osobné náklady  

Ostatné náklady  

Spolu:  
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6. Partneri a spolupracujúce inštitúcie 

 

Mestský úrad Trstená 

Mestský úrad Námestovo 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo  

Zespól Szkolno – Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu.  

Euroschola Třinec, Česká republika  

Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpre-

sa, Taliansko  

Polis Chrysochous, Cyprus  

Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko  

Žilinský samosprávny kraj  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dolný Kubín 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, 

Centrum Euroguidance  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

IUVENTA  

Stredné školy v okrese Tvrdošín:  

 Spojená škola Tvrdošín 

 Lesnícke učilište Tvrdošín 

 Gymnázium Tvrdošín 

 Spojená škola Nižná 

Mestský úrad Tvrdošín  

HK Altis Námestovo 

Učiaci sa región Žilinského kraja o.z 

MBM– Stav s.r.o Námestovo 

Základná škola M.Medveckej, Medvedzie Tvrdošín 

Základné a materské školy okresu Tvrdošín, Námestovo 

Stredné školy v kraji Žilina 

Detskí lekári okresu Tvrdošín, Námestovo 

Detské jasle Slniečko 
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Informačné centrum mladých Orava  
Trojičné námestie 191,  

027 44 Tvrdošín  

tel.: 0918 477 827, 0948 878 875 

e-mail: icmorava@orava.sk  

www.icmorava.sk 

Academia OraVia – Centrum vzdelávania 

Trojičné námestie 191, 

027 44  Tvrdošín 

tel.: 0918 477 827, 0948 878 875 

e-mail:academiaoravia@academiaoravia.sk 

www.academiaoravia.sk, 

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  
Ul. Ţelezničiarov 266/8, 028 01 Trstená  

Tel: 0948 878 874  

e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk  

www.euporadna.sk 

Elokované pracovisko SCŠPP :  

Tvrdošín  
Trojičné námestie 191,  

027 44 Tvrdošín  

Tel : 0948 878 875  

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Námestovo  
OC Klinec, 6. Poschodie  

Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo  

Tel : 0948 878 873 

 

7. KONTAKT 

Informačné centrum mladých Orava 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

Academia Oravia 

Trojičné námestie 191, 

027 44  Tvrdošín 

Súkromné centrum  

špeciálno-pedagogického po-

radenstva  ul. Železničiarov 

266/8, Trstená 

Súkromné centrum špe-

ciálno-pedagogického 

poradenstva, Hviezdo-

slavovo nám.213,  

Námestovo 

Elokované pracovisko 

SCŠPP Tvrdošín 

Trojičné námestie 191 

http://www.icmorava.sk
http://www.academiaoravia.sk
http://www.euporadna.sk

