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INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH ORAVA
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín

Schválená Valným zhromaždením na
zasadnutí dňa 15.3.2019

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 prostredníctvom akreditovaného aj
neakreditovaného vzdelávania,
zapája sa do realizácie projektov EÚ s cieľom zefektívniť svoje služby.
Ponúka :
Programy pre jednotlivca, pár a rodinu.
Akreditované a neakreditované 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. Natália Rakovanová, Bc. Helena
Rošková, Ing. Miroslav Slosiar, PaedDr. Marcela Skočíková PhD., Ing. Dušan Tarčák,
PhDr. Jana Tholtová, Mgr. Peter Kuľha, Ing. Vladimír Pavelka, Ing. Mária Hurajová
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, Mgr. Katarína Volfová
Štatutárna zástupkyňa: PhDr. Jana Tholtová
Podpredsedkyňa Predsedníctva: PaedDr. Tatiana Gandelová

3. Činnosť v roku 2018
3.1

Oblasť vzdelávania dospelých

3.1.1


Kurzy pre pedagógov
PSYCHOHYGIENA A DUŠEVNÉ ZDRAVIE UČITEĽA
Rozsah vzdelávania – 20 hod.

Obsah vzdelávania:
1.
2.
3.
4.

Úvod k psychogygiene a duševného zravia učiteľa
Informácie o cieli a obsahu kurzu
Duševné zdravie a psychohygiena
Nácvik relaxácie a riešenia vybraných konfliktov

Kurz absolvovalo celkom: 26 pedagógov Základnej školy Medvedzie, Tvrdošín



SYSTÉM KARIÉROVEHO PORADENSTVA
Rozsah vzdelávania – 20 hod.

Obsah vzdelávania:
1. Kariérové poradenstvo pre pedagógov, metodické vedenie a supervízia
2. Výmena dobrej praxe realizovaného programu KARPOR prostredníctvom
nastavenej príručky, možnosti jej aktualizácie.
3. Poradenský proces, interpersonálne vzťahy, konunikácia
4. Individuálna metodická konzultácia

Kurz absolvovalo celkom: 20 pedagógov , Gymnázium A. Bernoláka v Námestove


ZAČÍNAJÚCI ŠKOLSKÝ ŠPEC. PEDAGÓG V KAŽDODENNEJ PRAXI
Rozsah vzdelávania – 8 hod.

Obsah vzdelávania:
1.
2.
3.
4.
5.

Profesia školského špeciálneho pedagóga
Obsah činností
Možnosti a úskalia aplikácie vzdelávachích programov pre žiakov so švvp
Podporné a reedukačné programy
Vzájomná výmena skúseností z praxe

Kurz absolvovalo celkom: 8 odborných pedagogických zamestnancov

3.2

Centrá výchovného poradenstva a prevencie


Od 1.septembra 2010 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju činnosť
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva (SCŠPP) so sídlom
v Trstenej. Ako školské zariadenie je rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení.
Svoju činnosť vykonáva v sídle SCŠPP, ktoré sa nachádza v Trstenej ul.
Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená, ako aj na elokovanom pracovisku –
v Tvrdošíne. Mesto Trstená poukázalo na rok 2018 sumu vo výške 124 753,-, ktorá
bola vyčerpaná v plnom rozsahu na mzdy a prevádzkové náklady.



Od 1.septembra 2014 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju činnosť
samostatné pracovisko s právnou subjektivitou Súkromné centrum špeciálno –
pedagogického poradenstva (SCŠPP) so sídlom v Námestove. 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.
Mesto Námestovo poukázalo na rok 2018 sumu vo výške 125 800,-, ktorá bola
vyčerpaná v plnom rozsahu na mzdy a prevádzkové náklady.

 Od 1.septembra 2015 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju činnosť
poradenské pracovisko – Súkromné centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (SCPPPaP) so sídlom v Tvrdošíne. Ako školské
zariadenie je rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť vykonáva
v sídle zriaďovateľa, ktoré sa nachádza v Tvrdošíne, Trojičné námestie 191, 027

44 Tvrdošín. Pracovisko nemá právnu subjektivitu. Mesto Tvrdošín poukázalo na
rok 2018 sumu vo výške 12 118,-, ktorá bola vyčerpaná v plnom rozsahu na mzdy
a prevádzkové náklady.

3.2.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Trstenej a v Námestove
Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva sa zameriavajú najmä na:
vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia),
vývinové poruchy aktivity 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 diagnostiku 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), služby liečebného pedagóga
rehabilitácie, reedukácie, terapie, korekcie ...,
prevencia, depistáž (vyhľadávanie),
metodická, osvetová a edičná činnosť,
výchovno-vzdelávacia činnosť,
intervencie.

Súčasťou poradenstva je aj rané poradenstvo určené pre deti
od nula do troch rokov, 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.

V roku 2018 sme realizovali tieto aktivity a programy:
 Účasť na rodičovských združeniach v ZŠ a MŠ
s prednáškami pre rodičov a pedagógov.
 Depistáže na zistenie úrovne dielčích funkcií.
 Depistáže so zameraním na posúdenie pripravenosti na
zaradenie do primárneho vzdelávania u detí 5-6 ročných pri
riziku porúch učenia a porúch pozornosti.
 Depistáže na zistenie úrovne komunikačných zručností 5-6
ročných detí.
 Diagnostika a poradenstvo komplexného charakteru.
 Arteterapeutický stimulačný program.
 Program so zameraním na zistenie vývinovej úrovne dieťaťa.
 Stimulačné, rozvojové,
reedukačné rehabilitačné a
preventívne programy.
 Programy pre rodičov.
 Programy pre pedagógov

3.2.2 Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Tvrdošíne
Od Septembra 2015 vykonáva svoju činnosť ďalšie z centier výchovného poradenstva
a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti ICM Orava – SCPPPaP so sídlom v Tvrdošíne .
Zameranie (diagnózy):
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP) sa
zameriava na:
vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia),
vývinové poruchy aktivity a pozornosti (ADHD a ADD),
narušený psychický, emocionálny, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa,
intelektové nadanie (všeobecné a špecifické),
problematiku spojenú s vývinom detí a mládeže žijúcich v sociálne znevýhodnenom
prostredí,
problematiku týkajúcu sa všetkých druhov závislostí,
problematiku rôznych sociálno-patologických javov,

problematiku zdravého vývinu detí a mládeže v oblasti kariérovej a profesijnej prípravy.
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),
terapie, rehabilitácie, reedukácie, korekcie ...,
prevencia (primárna, sekundárna, terciárna),
depistáže (vyhľadávanie),
metodická, osvetová a edičná činnosť,
výchovno-vzdelávacia činnosť,
intervencie.

4. Prehľad hospodárenia

Prehľad hospodárenia za rok
2018
Informačné centrum mladých Orava, Tvrdošín

Výnosy
z toho:
Tržby za publikácie
Tržby za služby
Poskytnuté dotácie
Príspevky z podielu zapl.dane
Ostatné výnosy

Spolu:
Náklady
z toho:
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Ostatné náklady

Spolu:

EUR
0,00
10 575,00
12 118,00
689,89
0,00

23 382,89
EUR
155,11
10147,70
12981,04
193,83

23 477,68

5. Personálne obsadenie
PhDr. Jana Tholtová – štatutárna zástupkyňa OZ ICM Orava, , projektová
manažérka, psychologička, terapeutka, lektorka
PaedDr.
Tatiana
Gandelová
–riaditeľka
poradenských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti ICM Orava, špeciálna pedagogička, lektorka
Mgr. Katarína Volfová– Office manažérka ICM Orava, SCŠPP
PhDr. Mária Bažíková – psychologička SCŠPP
Mgr. Alenka Barkyová – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Jarmila Gabaríková – špeciálna pedagogička SCŠPP
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Eva Kušnierová – logopédka SCŠPP
Mgr. Miroslava Kriššová – psychologička SCŠPP
Mgr. Dominika Marištiaková – psychologička SCŠPP
Mgr. Eva Chorvátová – psychologička SCŠPP
Mgr. Mária Kováčiková - fyzioterapeutka a špeciálana pedagogička SCŠPP
Mgr. Adriana Ferenčíková—logopédka SCŠPP
Mgr. Daša Čuchorová – psychologička SCŠPP a SCPPPaP
Mgr. Oľga Kohuťárová - špeciálna pedagogička SCŠPP
PaedDr. Sylvia Nečasová - logopédka SCŠPP
Mgr. Katarína Fašungová - logopédka SCŠPP
Mgr. Zuzana Gostíková - špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Juliana Habľáková – psychologička CPPPaP
Experti a ostatní externí pracovníci, lektori, ekonómka, účtovníčka
Dobrovoľníci z radov nezamestnaných a študentov škôl

6. Partneri a spolupracujúce inštitúcie
Mestský úrad Trstená
Mestský úrad Námestovo
Mestský úrad Tvrdošín
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 dellÍmpresa, 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
Gymnázium A.Bernoláka Námestovo
Spojená škola Nižná
Učiaci sa región Žilinského kraja o.z
Therimex Slovakia 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
EEG Biofeedback Istititut
FreeTech s.r.o., Liptovský Mikuláš

7. Strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti
ICM Orava

Informačné centrum mladých Orava
www.icmorava.sk

Academia Oravia, Trojičné
námestie 191, 027 44
Tvrdošín,
www.academiaoravia.sk

Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva, ul.
Železničiarov 266/8,
Trstená www.euporadna.sk

Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva,
Hviezdoslavovo námestie
213, Námestovo
www.euporadna.sk

Súkromné centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva a prevencie
Trojičné námestie 191,
Tvrdošín
www.icmorava.sk

Elokované
pracovisko
SCŠPP, Trojičné
námestie 191,
Tvrdošín

8. Kontakty
Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
tel.: 0918 477 827,
e-mail: icmorava@orava.sk
www.icmorava.sk
Academia OraVia – Centrum vzdelávania
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
tel.: 0918 477 827,
e-mail:academiaoravia@academiaoravia.sk
www.academiaoravia.sk,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená
Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená
Tel: 0948 878 874
e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk
www.euporadna.sk, www.naspoklad.sk
Elokované pracovisko SCŠPP :
Tvrdošín
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
Tel : 0948 878 875
e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk
www.euporadna.sk, www.naspoklad.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Námestovo
OC Klinec, 6. Poschodie
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Tel : 0948 878 873
e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk
www.euporadna.sk, www.naspoklad.sk
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Tvrdošín
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
Tel: 0902 219 871
e-mail: icmorava@orava.sk
www.icmorava.sk

