CENTRUM
ŠPECIÁLNO
PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Kto sme?
Centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva
vzniklo v roku 2004 ako súčasť Základnej školy
internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou v Jamníku. Máme nadregionálnu
pôsobnosť, odborné služby poskytujeme v našich
pracoviskách:
 v Liptovskom Mikuláši,
 v Liptovskom Hrádku,
 v Žiline,
ale aj formou terénnej starostlivosti v školách, ktoré
deti a žiaci navštevujú.
Komu poskytujeme služby?
Poskytujeme odbornú starostlivosť deťom a žiakom
so zdravotným znevýhodnením – prevažne s
narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj
vývinovými poruchami učenia a správania,
sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím od
narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, a to
v plnom rozsahu. Ďalej poskytujeme služby
zákonným zástupcom, školám, školským zariadeniam
a ostatným inštitúciám a odborníkom. Najväčšie
zastúpenie majú v našom centre deti a žiaci s
narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorým
poskytujeme komplexnú logopedickú intervenciu s
dôrazom na raný a predškolský vek najmä v týchto
oblastiach: dyslália, zajakavosť, brblavosť, narušený
vývin reči, špecificky narušený vývin reči, palatolália,
mutizmus. Intenzívne pracujeme aj so žiakmi s
vývinovými poruchami.
Čo ponúkame?
K primárnym činnostiam nášho centra patrí
depistážna činnosť, komplexná špeciálnopedagogická
a psychologická diagnostika, prognostika a následná
starostlivosť vo forme špeciálnopedagogických a
psychologických intervencií a terapií.

Poradenská činnosť zahŕňa rané poradenstvo pre
rodičov detí, posudzovanie školskej zrelosti,
predškolskú prípravu detí s odloženou školskou
dochádzkou, vyhľadávanie škôl a školských zariadení
vhodných pre výchovu a vzdelávanie našich klientov,
odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní
individuálnych vzdelávacích programov, komplexnú
špeciálnopedagogickú a psychologickú starostlivosť o
integrovaných žiakov v bežných školách, ďalej
poradenstvo týmto školám a ich pedagógom,
poradenský servis pre rodičov. Organizujeme
metodické a vzdelávacie podujatia ako sú prednášky,
semináre, kurzy, workshopy, metodické združenia pre
spolupracujúcich odborníkov, učiteľov a rodičov
klientov, vytvárame priestor pre vzájomnú výmenu
skúseností a poznatkov.
Naším prvoradým cieľom je vysoko kvalitne a
odborne pomáhať deťom so zdravotným postihnutím
a ich rodinám, pričom nezabúdame na individuálny a
najmä ľudský rozmer našej práce.
Odborná
starostlivosť
je
v našom
centre
poskytovaná bezplatne.
Kontakty:
ZŠI pre žiakov s NKS Jamník:
adresa:
e-mail:
web sídlo:
tel.:

Jamník 42, 033 01 Liptovský Hrádok
csppjamnik@gmail.com
www.zsijamnik.edupage.org
044 52 224 58

PaedDr. Janka Šúleková
riaditeľka ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku
logopedička
Mgr. Renáta Halušková
zástupkyňa ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku
surdopedička

CŠPP ako súčasť ZŠI pre žiakov s NKS Jamník
www.csppjamnik.sk
Pracovisko Liptovský Mikuláš:
adresa:
tel.:

Štúrova 1949/41
031 42 Liptovský Mikuláš
044 55 260 70

Mgr. Jana Klobušiaková
vedúca CŠPP, špeciálna pedagogička, terénna
špeciálna pedagogička
tel. 0949 651 608
csppjamnik@gmail.com
PhDr. Lýdia Olejníková
psychologička
tel. 0944 906 117
cspp.olejnikova@gmail.com
Mgr. Vladimíra Blahová
logopedička
tel. 0944 268 083
vl.blahova@gmail.com
Bc. Mária Fürstová
sociálno-administratívna pracovníčka
furstovam@gmail.com
Pracovisko Liptovský Hrádok:
ZŠ J. D. Matejovie 539, 033 01 Liptovský Hrádok
PaedDr. Jana Veselovská
logopedička
tel. 0944 035 664
logo.veselovska@gmail.com
ZŠ Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok
Mgr. Barbora Valečíková
logopedička
tel. 0944 441 668
valecikova.barbora@gmail.com

Pracovisko Žilina:
adresa:

CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA

Moyzesova 911/25,
010 01 Žilina

Mgr. Ondrej Maťko
vedúci CŠPP, psychológ
tel.0949 311 410
matkocspp@gmail.com

pri ZŠI pre žiakov s NKS
v Jamníku

Mgr. Sláva Púčaliková
psychologička
tel. 0949 753 639
slavka.pucalikova@gmail.com
Mgr. Daša Živčáková
logopedička
tel. 0949 207 822
logo.miartusova@gmail.com
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Komu poskytujeme služby?
Čo ponúkame?
Kontakty

Mgr. Marika Hliníková
logopedička
tel. 0949 358 070
csppzilina.jamnik@gmail.com

Elok. pracovisko ZŠI – ZŠ pre žiakov s NKS v Žiline:
adresa:

Rybné námestie 1
010 01 Žilina (Mojšova Lúčka)

Mgr. Janka Kšiňanová, PhD.
zástupkyňa ZŠ pre žiakov s NKS v Žiline
logopedička
tel. 0911799028
ksinkanfm@gmail.com
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Sme tu s Vami už viac ako
10 rokov!

