Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
Andraščíkova 3, 085 01 Bardejov
mobil: 0902/722 799

e-mail: ssppstasakova@centrum.sk

p. linka, fax: 054/474 45 06

Vážený pán/pani riaditeľ/ka/
Opätovne Vás pozdravujeme a oslovujeme s cieľom poskytnúť Vám aktuálne informácie o našom
poradenskom zariadení:
V tomto školskom roku pracujeme v tomto zložení:
Riaditeľka SCŠPP:

PhDr. Katarína Stašáková- psychológ, špeciálny pedagóg (č. tel. 0902 722 799)

Kmeňoví odborní zamestnanci: PhDr. Jaroslav Džunda - psychológ (č. tel. 0948 040 413)
PaedDr. Anna Čegiňová - špec.pedagóg (č. t. 0948 040 401)
Mgr. Ľubica Stančáková - sociálna pracovníčka (č. t. 0948 040 402)
Mgr. Lenka Gajdošová - logopéd (č.t. 0948 233 711)
Mgr. Denisa Demjanovičová - soc. pracovníčka, projektový manažér
Externé odborné pracovníčky:

PaedDr. Emília Petková
Mgr. Milada Mlynárová
Mgr. Alena Želinská
Mgr. Kamila Chovancová
Bc. Silvia Pangrácová

/špeciálny pedagóg/
/špeciálny pedagóg/
/špeciálny pedagóg/
/psychológ/
/fyzioterapeut/

1. Poskytované služby sú uvedené v priloženom ponukovom liste, prispôsobíme sa však dopytu.
Prosíme Vás, oboznámte s ponukovým listom aj rodičov a ostatných pedagogických
zamestnancov.
2. Aj v tomto školskom roku budú všetky služby poskytované bezplatne !
3.

Žiadosť na vyšetrenie (je jednotná na psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické
vyšetrenie ) je k dispozícii na stiahnutie na našej web. stránke ( je aktualizované, s novým číslom zákona
o osobných údajoch).

4. Je možné aj telefonické nahlásenie na vyšetrenie (viď kontakty vyššie). Pri počte 4-5 detí
vycestujeme autom a vyšetríme deti na škole. Cestovné nie je potrebné uhrádzať.
5. Kontaktovať nás môžete v pracovné dni v čase od 7.30 – 16.00 hod. V krízových situáciách
poskytujeme konzultácie okamžite na č. t. 0902 722 799 a 0948 040 413 (psychológovia).
6. Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže až po ukončenie prípravy na
profesiu (teda aj vysokoškolákom). Prioritné zameranie je na deti a mládež so zdravotným
postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania – ADHD, ADD, ich rodičom
a učiteľom.

7. Správy z vyšetrení doručíme do dvoch, maximálne troch týždňov.
8. Pre našich klientov vypracujeme aj správy pre lekárov, posudkové komisie, prípadne za účelom
získania invalidity.
9. Snažíme sa o čo najkratšie čakacie doby, v akútnych prípadoch riešime problémy okamžite!
10. Je možné dohodnúť si so psychológmi SCŠPP konzultačný deň zameraný na preventívne poradenstvo pre svojich zamestnancov priamo na škole, a to v zmysle § 55 „školského zákona“.
11. Prednášky realizujeme na školách, v ktorých máme zaevidovaných minimálne 5 klientov (MŠ,
neplnoorganizované ZŠ a SŠ) a 10 klientov v ZŠ, a to bezplatne, bez uhrádzania dopravy.
12. Podrobnejšie informácie o našom zariadení, našich zamestnancoch a našej práci získate na web.
stránke www. scsppbj.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme do nového školského roku veľa síl, elánu
a optimizmu, odvahy i rozvahy, dostatok trpezlivosti, a nech sa konca školského roka spoločne
dožijeme pri plnom duševnom i fyzickom zdraví.
Zamestnanci SCŠPP

