
 
 
  

 

 

 

 

 

  

  

"Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu" 
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Pre našich najmenších – včasná intervencia 

 
V rámci včasnej intervencie sa zameriavame na: vyhľadávanie 

rizikových detí, diagnostiku a sledovanie aktuálnej vývinovej úrovne detí  
z rizikových tehotenstiev, predčasne narodených detí, detí s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou,   s náročným perinatálnym a postnatálnym vývinom, nastavenie 
stimulačného programu na maximálne napredovanie vo vývine  
a eliminovanie rizík rozvoja vývinových ťažkostí, poradenstvo rodičom  
a rodine. 

 

Ponúkame služby:  

 Poradenstvo pri optimálnej výchove a vzdelávaní dieťaťa, rozvoj kognitívnych funkcií , jemnej  
a hrubej motoriky, kvalita hry, hračiek, stimuly, podnety....., rozvoj  reči a pod. 

 Poradenstvo pri výchovných momentoch, ako napr.: kedy skončiť s cumlíkom, kedy  odbúrať 
plienky, fľašu, čo robiť, keď sa dieťa “hodí o zem”…  a pod. 

 Komunikačné tréningy pre rodičov – komunikácie medzi rodičmi a dieťaťom, jednotná výchova, 

rozvoj slovnej zásoby, zrozumiteľné pokyny a pod. 

           Stimulačné programy 

Po vyhľadaní rizikových detí nastavujeme  stimulačné programy 
na maximálne napredovanie dieťaťa vo vývine a eliminovanie 
rizík rozvoja vývinových ťažkostí, poradenstvo rodičom a rodine. 

 

 Rehabilitácia – cvičenia Vojtovou metódou, 

rehabilitačné masáže, cvičenia stimulujúce správny vývin 

psychomotoriky, bazálna stimulácia. 

 INPP – intervenčný program – podporné, stimulačné, rehabilitačné cvičenia na rozvoj motoriky. 

 Senzorická integrácia -cvičenia   na rozvoj zmyslového vnímania stimulačnými  pomôckami  

       (preliezačkami, ...). 

 Programy na rozvoj    komunikačných a sociálnych zručností – vytvorené priamo pre potreby 

jednotlivého dieťaťa. 

 Logopedické poradenstvo, diagnostika a intervenčné programy. 

 Relaxačné aktivity na stabilizovanie emocionálneho a sociálneho vývinu dieťaťa. 

 Terapie hrou.   

 Snoezelen – multistimulačná metóda na uvoľnenie, relaxáciu a aktivizáciu pomocou svetla, 

zvukových prvkov, vôní a hudby v multisenzorickej miestnosti. 

 Pozorovanie dieťaťa v rodinnom a v školskom systéme a následne nastavenie stimulačnej hry, 

stimulačných aktivít podľa  špecifikácie a potrieb dieťaťa. 
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Vyhľadávacie a screeningové programy 

U detí predškolského a školského veku sa zameriavame na: vyhľadávanie, diagnostiku a 

sledovanie vývinovej úrovne detí s akýmikoľvek ťažkosťami alebo odchýlkami vo vývine 
(individuálne alebo skupinové testovanie v MŠ, ZŠ). 

 

Ponúkané služby: 

 Vyhľadávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, s oneskoreným vývinom reči   

a s logopedickými ťažkosťami. 

 Screeningové programy na vyhľadávanie detí s autizmom, s hyperkinetickým syndrómom 

ADD/ADHD, s rozptýlenou koncentráciou pozornosti.

 Vyhľadávanie detí s rizikom vývinových porúch učenia. 

 Vyhľadávanie detí s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, ...); testovanie 
čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov – vyhľadanie žiakov s akýmikoľvek problémami v oblasti 
písania a čítania.

 Vyhľadávanie a identifikácia detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ADD/ADHD),  

s narušeným emocionálnym vývinom, so zdravotným znevýhodnením: s autizmom, s mentálnym 

a telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým a zrakovým 

postihnutím, ktorým ich znevýhodnenie negatívne vplýva na proces učenia. 
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Diagnostika a poradenstvo 

Diagnostickou činnosťou sa zameriavame na: identifikovanie a čo najpresnejšie 

pomenovanie príčin ťažkostí dieťaťa -  či už vývinových, vyplývajúcich zo zdravotného 
znevýhodnenia, ktoré sa podieľajú na jeho zlyhávaní  v škole,  v sociálnych vzťahoch alebo vo 
vzťahoch v rodine. 

Poradenstvo - prostredníctvom poradenských postupov, metód a techník zodpovedajúcich 

súčasným najmodernejším poznatkom psychológie a pedagogiky pomôcť zlepšiť podmienky  
výchovy a vzdelávania dieťaťa. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

              Ponúkané služby: 
 

o Individuálna diagnostika 

 Komplexné psychologické a špeciálnopedagogické zisťovanie aktuálnej úrovne 

schopností, ale aj ťažkostí dieťaťa, posudzovanie pre potreby integrovaného 

vzdelávania. 

 Cielená diagnostika (pre lekárov, posudkovú komisiu, …), kontrolné vyšetrenia. 

 Sú vykonávané individuálne (ambulantne) v priestoroch nášho centra, v prípade potreby 

priamo v škole, rodine, či zariadení, kde je dieťa umiestnené. 

 V prípade potreby vypracovanie písomnej správy  s odporúčaniami. 

 

o Skupinová diagnostika (doplnená o individuálne poradenstvo) 

 Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia skupinovou formou priamo  

v priestoroch MŠ, ZŠ, SŠ – so zameraním podľa potrieb školy. 

 

o Poradenstvo 

 Komplexné individuálne aj skupinové psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo. 

 

 

mailto:cspptn@gmail.com


 
 

 

 

Stimulačné, rozvojové, reedukačné, rehabilitačné  

a preventívne programy 

Programy, ktoré realizujeme sa zameriavajú na: podporu harmonizácie vývinu dieťaťa, predchádzanie 

negatívnemu dopadu vývinových  porúch   na   osobnosť   dieťaťa,   eliminovanie  negatívnych   prejavov v 

správaní,   podporu  a stimuláciu pozitívneho rozvoja dielčích funkcií potrebných pre proces učenia 

Ponúkané služby: 

• Stimulačné a rozvojové programy pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou na podporu 

dielčích funkcií, potrebných pre rozvoj schopnosti čítať, písať a počítať a na prekonávanie 

zdravotných obmedzení. 

• Logopedické programy na elimináciu logopedických ťažkostí, programy na rozvoj komunikačných 

zručností, na podporu rozvoja reči pri oneskorenom vývine reči. 

• Pre deti hyperkinetické a úzkostné – aktivity na uvoľnenie napätia a zvládanie hyperaktivity, úzkosti, 

na zvládanie problémových sociálnych situácií. 

• Pre   špecifické   potreby   detí   podľa    úrovne dosiahnutého vývinu a ich zdravotného 
             znevýhodnenia. 
• Individuálna reedukačná a rehabilitačná starostlivosť (ambulantne v priestoroch centra, školských 

priestoroch alebo v prípade potreby u ťažkých handicapovaných klientov aj v domácom prostredí 

klienta). 

• Skupinové  adaptačné  programy  pre  prvákov   -  realizované  v školskom  prostredí   so  zameraním  

najmä  na  rizikové  deti a žiakov s ADD/ADHD. 

• Preventívne  a intervenčné  programy  pre  triedy  so  žiakmi   s ADD/ADHD – rovesnícke programy 

na zvládanie náročných sociálnych situácií. 

• Individuálne logopedické intervencie a rozvoj špecifických funkcií u žiakov s vývinovými poruchami 

učenia,  vývinovými poruchami  aktivity a koncentrácie pozornosti  a s narušenou komunikačnou 

schopnosťou (vrátane špecializovaných PC programov – za pomoci interaktívnej tabule, tabletu). 

• Biofeedback terapia – ako podporná počítačom riadená terapia pri ADD/ADHD, poruchách učenia a 

viacerých iných diagnózach a ťažkostiach. 

• Terapie ( individuálna, rodinná, skupinová v multisenzorickej miestnosti Snoezelen – arteterapia, 

relaxácie (Autogénny tréning, Fantazijno – relaxačná metóda, Tvorivá vizualizácia, skupinová  

v multisenzorickej miestnosti Snoezelen). 

• Tréningové programy na proces učenia, 
pamäte a pozornosti prostredníctvom IKT. 
 

• Súbor aktivít  na rozvoj grafomotoriky,  
  priestorovej orientácie a logického myslenia.  
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Kariérová poradňa - profesionálna  orientácia žiakov 

Poskytujeme profesionálne a kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov základnej školy, strednej 

školy a vysokej školy so zameraním na žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. 

Ponúkané služby: 

• Kariérové  poradenstvo  – pomoc pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní. 

• Snažíme sa nasmerovať mladého človeka pri výbere štúdia tak, aby voľba zodpovedala vrodeným 

predpokladom a prinášala radosť, uspokojenie a úspech, pretože nájsť si vhodné uplatnenie je pre 

každého človeka podmienkou životnej spokojnosti. 

 Pracujeme s profesijným portfóliom jednotlivca. 

• Identifikácia schopností, záujmov, osobnostných predpokladov a motivácie je vykonávaná formou 

testov a dotazníkov. 

• Z výsledkov testovania je zostavený profesijný a kariérový profil žiaka. 

• Žiakom so ŠVVP sú identifikované kontraindikácie povolaní v súvislosti s ich znevýhodnením a 

spoločne hľadáme najlepšiu možnosť a cestu pre budúce uplatnenie, zapojenie do pracovného a 

bežného života. 

• Podpora zosúladenia predstáv žiaka s jeho reálnymi možnosťami. 

• Poradenstvo slúži ako prevencia pred budúcim možným zlyhaním na trhu práce, prevencia pred 

nezamestnanosťou. 

• U žiakov  so  ŠVVP  je  poradenstvo  realizované  s ohľadom  na  prijímacie  aj záverečné skúšky,  na 

prípadnú  potrebu a možnosť  ich úpravy so zachovaním primeranej náročnosti. 

• Testovanie je možné realizovať skupinovo: 

-  priamo v škole (po  dohovore s výchovným poradcom školy)  

-  individuálne (v našom centre) 

• Interpretácia výsledkov je realizovaná výlučne individuálne,  

za prítomnosti rodiča a žiaka, resp. dospelého študenta vo vopred 

dohodnutých termínoch. 
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Doplnkové  služby  a aktivity 

V spolupráci s inými odborníkmi sprostredkovávame za zvýhodnených podmienok:  
možnosť vybrať si inovatívne, rozširujúce a nadštandardné služby, ktoré vychádzajú  
z najmodernejších poznatkov psychológie, špeciálnej  pedagogiky a zdravotníctva. 
 

Ponúkané služby: 

 Rehabilitačné cvičenia – cvičenia Vojtovou metódou, rehabilitačné masáže, rehabilitačné a 

stimulačné cvičenia zabezpečené fyzioterapeutmi, bazálna stimulácia. 

 Nadštandardné reedukačné a stimulačné techniky realizované modernou PC technikou: 

 biofeedback (normalizácia elektrickej aktivity mozgu) 

 inštalácia edukačných PC programov do tabletov, zaškolenie k používaniu v domácom 

prostredí 

 INPP školský pohybový program – cvičenia na rozvoj koordinácie a motoriky ako prevencia 

porúch učenia. Cvičenia sú založené na pohybových vzorcoch nadobudnutých v prvých 

mesiacoch života. 

 Relaxácie a uvoľňovacie cvičenia,  viaceré  formy relaxačnej terapie. 

 Audiometria – diagnostika centrálneho sluchového spracovania s možnosťou terapie 

(pomáha na   zlepšenie výslovnosti, pri oneskorovaní rečového vývinu, pri zajakavosti, pri 

poruchách učenia, zvýšenej unaviteľnosti, nepozornosti, pri výskyte tinitu, zvýšenej citlivosti na 

zvuky, …). 

 Senzorická integrácia - súbor aktivít  na rozvoj zmyslového vnímania. 

 

 

Objednanie zaslaním SMS v tvare:  

 

 

 

 

 

konzultácia(medzera) odborník (napr. psychológ) na číslo: 0948/853 113.  

Spätne (zvyčajne nasledujúci pracovný deň) Vás bude na Vaše telefónne číslo kontaktovať 

odborník, ktorý si vyhradí dostatočný časový priestor na rozhovor s Vami. 
Služba je BEZPLATNÁ, spätný telefonát je v réžii nášho centra, 

cena SMS je spoplatnená len bežnou tarifou. 
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 Pre rodičov 

Pri stretnutiach s rodičmi sa snažíme: 
svojimi radami pomáhať im v oblasti výchovy  
a vzdelávania dieťaťa, podporiť a zvyšovať 
ich rodičovské kompetencie, povzbudzovať  
a sprevádzať pri náročných životných situáciách. 

 

 

Ponúkané služby: 

  

 Nácvik rodičovských zručností na zlepšenie vzťahu s problémovým dieťaťom. Pre rodičov, 

ktorým deti „prerastajú cez hlavu“, pre rodičov s hyperaktívnym dieťaťom. Pomáhame  rodičom  

naučiť   sa   stanoviť  pravidlá a zadávať hranice, budovať vzťah s dieťaťom (program KUPREV). 

 Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a 

s rizikovým vývinom, hľadanie možností a spôsobov, ako zmierniť ťažkosti dieťaťa. 

 Konzultácie s rodičmi v prostredí školy (podľa potreby aj s prípadnou účasťou učiteľov). 

 Poradenstvo v oblasti súrodeneckých vzťahov, k emocionálnemu a sociálnemu vývinu dieťaťa, 

poradenstvo vo vzdelávaní a výchove dieťaťa. 

 Intervencie aj v domácom prostredí – pri dieťati s vážnym postihnutím realizácia stimulácií, 

rehabilitácií v domácom prostredí dieťaťa. 

 Rodinné terapie – terapia  s rodinným systémom, zladenie  výchovných  postupov  v rodine. 

 Rodičovské skupiny – skupinové stretnutia vedené odborníkom pri rôznych   druhoch 

postihnutia, zdravotného znevýhodnenia detí alebo pri výchovných problémoch. 

 Zácviky rodičov k tréningom a technikám na rozvoj oslabených dielčích funkcií dieťaťa, 

potrebných pre proces učenia (individuálne alebo skupinovo). 

 Zaškolenie rodičov k reedukačným programom na podporu efektívneho procesu učenia a 

koncentrácie pozornosti (napr. program Visual reading, Tablexia a pod.) 

 Zaškolenie rodičov ku stimulačnému programu, ktorý individuálne pre každé dieťa podľa jeho 

osobitných potrieb nastaví špeciálny pedagóg, psychológ alebo rehabilitačný pracovník. 

 Svojpomocná rodičovská skupina podľa druhu a okruhu ťažkostí (podpora vzájomného 

odovzdávania si skúseností, napr. pre rodičov hyperaktívnych detí, detí s Downovým 

syndrómom, nehovoriacich detí, ...). 

 Skupinové konzultácie nášho centra za účelom spolupráce pri riešení problémových situácií  

s rodinou, školou, prípadne inými zainteresovanými.  
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Pre pedagógov 

Podporujeme kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania, predovšetkým  žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Pomáhame radou a odbornými metodickými 

usmerneniami zvládať náročné výchovné a vzdelávacie situácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metodická a konzultačná pomoc v oblasti vzdelávania a výchovy detí a žiakov so ŠVVP 

• Poradenstvo a pomoc pri tvorbe IVP pre deti a žiakov so ŠVVP 

• Individuálne konzultácie ku konkrétnym žiakom so ŠVVP 

• Prednášky a metodické dni na ľubovoľnú tému z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky 

• Metodické dni so zameraním na globálnu starostlivosť o deti a žiakov so ŠVVP 

• Účasť odborníkov na rodičovských združeniach – osveta, prednášky pre rodičov na dohodnutú 

tému (prevencia, význam a účel depistážnych a vyhľadávacích programov) 

• Vypracovanie posudkov, správ a odporúčaní  k integrácii, pomoc pri  vypracovaní IVP, ... 

• Účasť odborníkov na zápisoch prvákov – screening a vyhľadávanie rizikových detí 

• Pozorovanie dieťaťa priamo v MŠ, ZŠ, účasť na výchovno-vzdelávacom procese (na požiadanie 

školy a so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa) 

• Psychohygienické dni a relaxačné techniky pre pedagógov – realizované podľa individuálnych 

potrieb a požiadaviek v prostredí školy alebo mimo neho 

• Outdoorové  a indoorové  techniky  na budovanie tímu a pedagogického kolektívu 

zamestnancov, teambulding 
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Užitočné informácie. „Čo vás čaká pri návšteve centra?“ 

Pred prvým stretnutím: 

Pred prvým stretnutím je nutné si vopred pripraviť a vypísať potrebné dokumenty a tlačivá. 

Podrobnejšie informácie, aké dokumenty si máte pripraviť, podľa jednotlivých typov vyšetrení, je možné 

získať na našej webovej stránke, prípadne telefonicky. Tlačivá na vyplnenie nájdete v jednotlivých záložkách 

stránky.  

Žiadame Vás o ich vytlačenie a následné vyplnenie. Doneste si ich so sebou na prvé stretnutie. 

Podnet k využitiu služieb CŠPP môže dať i škola, či školské zariadenie, prípadne lekár, sociálny kurátor 

ÚPSVaR, súd, polícia a pod. Avšak rozhodujúci je vždy súhlas zákonných zástupcov dieťaťa. 

Pred návštevou centra je dobré dieťa na toto  stretnutie pozitívne pripraviť. Pre dieťa ide o emočne náročnú 

situáciu, preto nie je dobré ho vystrašiť, ale naopak motivovať ho, aby sa na návštevu centra tešilo. 

Čo ma čaká na prvom stretnutí ? 

Podľa požiadavky rodičov (zákonných zástupcov) o službu v centre bude dieťa vyšetrené  buď priamo  

v priestoroch CŠPP, prípadne v domácom prostredí (pokiaľ je to z nejakého dôvodu nevyhnutné) alebo  

v prostredí školy. 

S prihliadnutím na unaviteľnosť dieťaťa a časovú náročnosť vyšetrenia je možné, že odborné vyšetrenie sa 

neudeje naraz, ale bude prebiehať v priebehu niekoľkých stretnutí. 

Orientačný obsah jednotlivých vyšetrení podľa druhu požadovanej služby nájdete na našej webovej stránke. 

Obsah prvého stretnutia: 

 upresnenie očakávaní v súvislosti s požadovanou službou 
 oboznámenie sa so svojimi právami a povinnosťami v rámci služieb realizovaných CŠPP 
 evidencia  klienta na základe prinesených vyplnených dokumentov 
 oboznámenie s charakterom potrebných vyšetrení, následnej starostlivosti 
 diagnostické vyšetrenie 
 na záver oboznámenie so závermi, navrhovanými odporúčaniami i s možnosťami podpory 
 podľa dohodnutého termínu, rodičia (zákonní zástupcovia), prípadne plnoletý klient dostanú správu  

z vyšetrenia 

Na základe súhlasu je následne začaté poskytovanie  podpory klientovi, príp. aj jeho rodičom. 

Služby CŠPP sú poskytované odbornými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorými sú psychologička a špeciálni 

pedagógovia. Tím odborných pracovníkov môže byť rozšírený aj o ďalších odborníkov. 
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Náš tím 

     

Mgr. Alena Gašparovičová 

Riaditeľka CŠPP pri SŠI 

Ako ma môžete kontaktovať ?  

 tel. 032/6523151    

email: szsivp@stonline.sk 

                PhDr. Ľubomíra Dunčáková 

vedúca CŠPP , psychologička 

Ako ma môžete kontaktovať ?   

tel. 0948 330 180    

email: mirka.duncakova@gmail.com 

                   

Mgr. Blažena Hoferiková, PhD. 

špeciálna pedagogička 

Ako ma môžete kontaktovať?  

 email: blazena.hoferikova@gmail.com 

           

Mgr. Martina Hellebrandová 

špeciálna pedagogička 

Ako ma môžete kontaktovať ?   

email: mhellebrandova@gmail.com

              

PaedDr. Gabriela Kutlíková 

špeciálna pedagogička 

Ako ma môžete kontaktovať ? 

email: gkutlikova@gmail.com 

            

Mgr. Peter Jakubec 

špeciálny pedagóg , masér 

Ako ma môžete kontaktovať? 

email: jakubec.peter3@gmail.com 
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Spolupracujeme s :   

 

Diana Gerbocová 

diagnostička, poradkyňa a terapeutka certifikovaná v metóde 

sluchového spracovávania a vnímania 

 

 

 

                                               Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

                                                                    spolupráca v oblasti odbornej prípravy študentov 

 

 

 

Budujeme spoluprácu s : 

• materskými, základnými, strednými aj 

vysokými školami 

• poradenskými a rehabilitačnými  

zariadeniami 

• organizáciami 3. sektora 

• fyzickými a právnickými osobami 

 

Sprostredkúvame kontakt s odborníkmi 

v oblasti: 

 Logopédie 

 Pediatrie 

 Neonatológie 

 Detskej neurológie 

 Pedopsychiatrie 

 Fyzioterapie 

 

 

Ďalšie spriatelené organizácie: 
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Naše centrum v snahe komplexného prístupu k ťažkostiam u klientov  

sprostredkúva screeningovú diagnostiku zníženej kvality senzorickej 

 integrácie a Vývinový skríningový test neuromotorickej nezrelosti . 

 Ak sú predpokladané oslabenia v niektorej z oblasti vieme zabezpečiť  

odborné intervencie formou aktivizačných cvičení s cieľom eliminácie  

ťažkosti u klientov, prípadne zaradenie do intervenčných programov.  

Zo zistení sú formulované odporúčania pre prácu v domácom a 

školskom prostredí. 

 Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je 

veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie.  

Oslabenia sú interpretované ako: 

 Poruchy pozornosti (ADHD), 

 Nemotornosť (dyspraxia) 

 Poruchy reči 

 Poruchy školských schopností (dyslexia, dysgrafia...) 

 Precitlivenosť(hypersenzitivita) 

 oslabenej citlivosti (hyposenzitivita) 

 Poruchy združené s autizmom, DMO... 

Diagnostika:  

vstupná anamnéza, analýza dotazníkov a následný  

screening možných príčin ťažkostí na základe  

vyhodnotenia pozorovacej schémy adaptačných odpovedí dieťaťa. 

Forma nápravy: 

zaradenie do programu na podporu senzorickej integrácie formou individuálnych a/alebo skupinových cvičení 

Je prístup, ktorý odhaľuje neuromotorickú nezrelosť, t.j. pretrvávanie primitívnych novorodeneckých reflexov. 

To bráni správnemu vývinu zrelých posturálnych reflexov, ktoré sú predpokladom pre fungovanie motorickej 

kontroly, rovnováhy, koordinácie očných pohybov (potrebné pre písanie, čítanie) a rozvoj kognitívnych funkcií 

a celkového zdravého vývinu.  

Diagnostika:  

Vstupná anamnéza, analýza dotazníkov a následný  

INPP vývinový skríningový test neuromotorickej nezrelosti  

Oslabenia sú interpretované ako: 

 Nemotornosť (dyspraxia ), diskoordinácia pohybov 

 Poruchy reči – zlá artikulácia 

 Problémy s písaním, čítaním (dyslexia, dysgrafia...) 

 Porucha priestorovej orientácie 

 Nesprávne držanie tela, ťažkosti s rovnováhou 

 úzkosť, strach z bežných vecí.... 

 

Forma nápravy: 

zaradenie do INPP intervenčného programu  

na podporu neuromotorickej zrelosti formou  

individuálnych a/alebo skupinových cvičení.  
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Diagnostika a terapia sluchového spracovávania a vnímania 
 

Odporúčaná pri ťažkostiach:  
Počutie 

 Tinnitus 

 Centrálne sluchové poškodenie / 

oslabené počutie 

 Hyperacusis (zvýšená sluchová 

citlivosť) 

 Sluchové spracovanie a poruchy 

sluchového vnímania 

Čítanie a písanie 

 Ťažkosti s čítaním a písaním/ dyslexia 

Reč 

 Oneskorený / narušený vývin reči 

 Problémy v oblasti artikulácie 
a výslovnosti 

 Zajakavosť 

 Afázia 

Pozornosť 

 Problémy s koncentráciou 

 Ľahká vyrušiteľnosť 

 Poruchy pozornosti (ADD) 

 Poruchy pozornosti a 

hyperaktivity (ADHD) 

Problémy s pamäťou 

 
Diagnostika pozostáva z viacerých častí a trvá približne 2 a pol hodiny, v závislosti od spolupráce dieťaťa. Ide 
o audiometrické vyšetrenie, pri ktorom zisťujeme niekoľko oblasti sluchového spracovávania pomocou špecifických 
testov.  
Audiometria – je diagnostická metóda, ktorou zisťujeme  
ako dieťa počuje na rozličných frekvenciách  
a pri akej intenzite , resp. ako hlasný 
musí byť zvukový signál, aby ho dieťa počulo.  
Výsledkom audiometrie je záznam, resp. audiogram.  
Ten predstavuje grafické znázornenie merania,  
ktoré jednoducho voláme krivka počutia. 

 

 

 

 

 
Štandardný postup pri práci s klientom pozostáva z nasledovných krokov: 

1. Na 1. stretnutí s klientom alebo rodičom dieťaťa vyplníme skríningový dotazník. Súčasťou diagnostiky 

je anamnestický rozhovor, na základe, ktorého si doplníme potrebné informácie zo skríningového dotazníka. Je 

dobré, ak rodičia donesú všetky správy, nálezy z odborných vyšetrení ORL, foniatrie a logopédie, neurológie. 

2. Diagnostika pozostáva z audiometrického merania, ktorého súčasťou sú tieto testy: 
 
Monaurálna audiometria - vyšetrujeme každé ucho jednotlivo, kde zistíme krivku počutia pravého ucha a krivku 
počutia ľavého ucha, ako funguje každé ucho samostatne. 
Binaurálna audiometria- vyšetrujeme obe uši súčasne tak, že zvukový signál vysielame do obidvoch uší naraz, pričom 
sa zisťuje lateralita ucha a prah počutia. 
 
Špeciálnym testom na lateralitu zisťujeme tzv. dominantné ucho, resp. ktoré ucho dieťa preferenčne používa na 
spracovávanie zvukových stimulov (pravé alebo ľavé), prípadne nevyhranenú sluchovú lateralitu (neuprednostňuje ani 
pravé ani ľavé ucho).  
Test na sluchový prah – tj. pri akých frekvenciách dieťa vykazuje senzitivitu na zvuky okolia.  
Súčasťou diagnostiky je aj dichotický test počutia, ktorý zisťuje, do akej miery dokáže dieťa diskriminovať slovné 
stimuly, keď prichádzajú do obidvoch uší naraz. Naznačuje, ako dokáže vytesniť ruchy okolia (napr. v situácii, keď 
v spleti mnohých zvukov musíme upriamiť našu pozornosť a reč na konkrétneho človeka, s ktorým komunikujeme) 
a odhaľuje, ktoré ucho je dominantné pri spracovaní verbálnych podnetov.  
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Vyhodnotenie a poradenstvo (ústne odporúčania a riešenia zistených nedostatkov) – po spracovaní 
výsledkov sú s klientom, resp. jeho rodičmi analyzované výsledky merania v súvislosti s ťažkosťami 
a navrhnuté riešenia. V rámci poradenstva klient dostane odporúčania pre symptomatickú liečbu. Pri 
riešení ťažkosti klienta v škole (materskej, základnej, strednej) odborníci z  Centra 
špeciálnopedagogického poradenstva v Trenčíne zabezpečia bezplatnú ďalšiu potrebnú diagnostiku 
a vyhotovenie podkladov potrebných pre vzdelávanie žiaka v škole. 
V prípade, ak je potrebná a klient sa rozhodne aj pre kauzálnu terapiu, sú spracované výsledky zaslané 
do Centra pre výskum sluchového spracovávania do Nemecka. 
 

Terapia - pozostáva zo systematického počúvania individualizovaného CD v domácom prostredí podľa 
inštrukcií pre konkrétneho klienta. Realizuje sa  pod odborným vedením certifikovaného terapeuta. 

 

 

 

 

 

Viac informácií na stránke www.benaudira.sk 

 

SLUŽBY PRE KLIENTOV CŠPP TRENČÍN SÚ POSKYTOVANÉ ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK 

(viac informácií pri objednaní sa) 
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Zaujalo Vás niečo z našej ponuky ? 

Pozývame Vás na návštevu nášho centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážime  si, že ste sa rozhodli navštíviť práve naše centrum. Urobíme všetko pre to, aby sme 

vašu prejavenú dôveru nesklamali. Spokojnosť klienta je pre nás odmenou a preto sa 

budeme snažiť byť ústretoví a prispôsobiť sa Vašim potrebám. 

Naše centrum Vám poskytuje starostlivosť BEZPLATNE. 

Na prvú návštevu je potrebné vopred sa OBJEDNAŤ. 

Kontaktovať nás môžete: 

• telefonicky:  0948/853 113 

• e-mailom: cspptn@gmail.com  

• prostredníctvom FACEBOOKU : www.facebook.com/CSPPTrencin 

• písomne:   CŠPP pri SŠI Trenčín, Ľ. Stárka 12, 911 05 

• osobne 
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