
 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Fedákova 3, 841 02 Bratislava IV. 

Tel. 02/64288090 

Mail: poradenstvoba4@gmail.com 
      

 

 

 

PONUKA ODBORNÝCH AKTIVÍT 

ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA A  ODDELENIA 

ŠPECIÁLNO -PEDAGOGICKÉHO 

PORADENSTVA PRE MŠ       

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

      



 

 

INFORMÁCIE NA ÚVOD                                                  
 

Zamestnanci oddelení psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva Vám aj v 

aktuálnom školskom roku 2021/2022 vytvorili ponuku odborných činností, ktoré v prípade záujmu 

môžu byť realizované vo Vašich materských školách alebo v CPPPaP BA IV. Ponúkame Vám činnosti 

overené zo vzájomnej spolupráce z predošlých rokov a zároveň vychádzame z aktuálnej legislatívy. 

Našou snahou je prepojiť vzájomné skúsenosti, odporúčania a nápady tak, aby boli prínosom pre 

nás aj Vás.  

Každoročne sme pravidelne nadväzovali spolupráce, minulý rok bol v tomto odlišný a kvôli 

pandemickým opatreniam boli vzájomné spolupáce viac alebo menej obmedzené. Toto obdobie 

nám prinieslo mnoho výziev, nových skúseností a priestorov na zmeny. Aj naša práca bola 

ovplyvnená pandemickými opatreniami – z osobných stretnutí s deťmi, klientami, rodičmi alebo 

učiteľmi/kami sa stali stretnutia cez rôzne komunikačné aplikácie bez osobného kontaktu.  

Toto obdobie prinieslo do životov nás dospelých, ale aj mladých ľudí a detí miernu neistotu 

a mnohí sa stretávali s pocitmi možno doteraz nepoznanými – vyplavili sa v nás rôzne potlačené 

strachy, neistoty a obavy, o ktorých sme možno ani nevedeli. Veríme však, že táto výzva, s ktorou 

sme sa teraz stretli a dotkla sa nás všetkých, bude priestorom nielen na lepšie spoznanie samých 

seba a svojich pocitov, ale aj priestorom na zmeny, ktoré sme možno dlhšie odkladali. 

Naše oddelenia spoločne hľadajú cesty, ako urobiť všetko tak, aby sa nič nezastavilo 

a pripravili pre vás ponuku, ktorá reflektuje súčasnú situáciu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY SO PSYCHOLOGIČKOU ODDELENIA  

PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA           

Materské školy v našej pôsobnosti majú pridelené psychologičky z CPPPaP. Zabezpečujú 

spoluprácu a kontakt MŠ s CPPPaP, poskytujú podporu, diagnostickú, poradenskú a osvetovú 

činnosť.  

Do CPPPaP prichádzajú deti nielen na základe iniciatívy rodičov, ale aj materská škola má 

možnosť rodičovi odporučiť na základe svojich pozorovaní a skúseností dieťa na psychologické 

vyšetrenie. V prípade záujmu odporúčame poskytnúť rodičovi kontakt do Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva. Rodič sa cez prijímaciu kanceláriu telefonicky alebo vyplnením 

online prihlasovacieho formulára na internetovej stránke (www.psychologickeporadenstvo.sk) 

prihlási na psychologické (diagnostické alebo poradenské) stretnutie. Následne je ponúknutý termín 

stretnutia ku psychologičke. Na základe potrieb materskej školy a rodičov sú zvolené odborné 

činnosti, ktoré sa pri vzájomnej spolupráci budú realizovať.  

Rozdelenie MŠ, mobilné telefónne čísla, e-mailové adresy sú dostupné na našej internetovej 

stránke.  

 

ČINNOSTI ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA                 

Psychologické oddelenie pre klientov materských škôl ponúka činnosti, ktoré sa zvolia 

podľa potrieb materskej školy a rodičov. Patria sem: 

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA (VYŠETRENIE DETÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANIA MATERSKEJ ŠKOLY A SO SÚHLASOM 

RODIČOV)                 

Naše oddelenie ponúka pre rodičov a MŠ diagnostické vyšetrenia detí, ktoré sú zamerané na 

overenie a stanovenie úrovne ich rozumových schopností a tiež vyšetrenia detí, u ktorých je 

predpoklad všeobecného intelektového nadania. Deti sú do CPPPaP odporučené materskou školou 

na základe rozhovoru s rodičmi, ktorí sa majú následne možnosť u nás objednať prostredníctvom 

prijímacej kancelárie.  

Po zrealizovaní diagnostického vyšetrenia je štandardným výstupom písomná správa z 

vyšetrenia, ktorá obsahuje informácie zo spolupráce a následné odporúčania pre domáce 

prostredie a materskú školu. Je na rozhodnutí rodičov, či tento výstup budú zdieľať s MŠ. 

http://www.psychologickeporadenstvo.sk)/


 

Poznámka: v zmysle školskej legislatívy do našej pôsobnosti nespadajú deti so zdravotným 

postihnutím (telesným, zmyslovým, mentálnym, deti u ktorých bola potvrdená - diagnostikovaná 

porucha autistického spektra alebo závažne narušená komunikačná schopnosť). 

 

DEPISTÁŽNE VYŠETRENIA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI (ZRELOSTI)                                         

Orientačné vyšetrenie školskej spôsobilosti je zamerané predovšetkým pre deti zaradené do 

povinného predškolského vzdelávania. Zámerom je zachytávanie detí, ktoré predbežne vykazujú 

znaky nezrelosti z hľadiska očakávaného zaškolenia. 

Depistážne vyšetrenia realizujeme v priestoroch MŠ, po vzájomnej dohode a so súhlasom 

zákonných zástupcov detí.  

Testovanie detí organizujú odborní zamestnanci CPPPaP s vedením MŠ. Realizuje sa od 

februára do konca marca. Cieľom je poskytnúť informácie rodičom a pedagógom o možnostiach 

efektívnej stimulácie dieťaťa na základe jeho individuálnych potrieb. Materskej škole doručujeme 

dokumenty potrebné k vykonaniu testovania (anamnestický dotazník a informovaný súhlas). 

Následne by mali byť dostupné rodičom. 

V deň depistážneho vyšetrenia (príp. iný deň podľa vzájomnej dohody) prebiehajú 

konzultácie s triednymi učiteľkami a v popoludňajších hodinách aj s rodičmi detí. V prípade potreby 

je odporúčané komplexnejšie vyšetrenie školskej spôsobilosti realizované v CPPPaP.   

Z depistážneho vyšetrenia sa nevystavujú odporúčania k zaškoleniu alebo k pokračovaniu 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. Rodič dostáva krátku ústnu a písomnú 

informáciu o úrovni sledovaných schopností a prípadné odporúčania na rozvoj niektorých 

sledovaných schopností. Písomný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v MŠ vydávame na základe výsledkov podrobnejších vyšetrení v CPPPaP. 

 DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA ZAMERANÉ NA PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DETÍ                           

Na základe rozhodnutia rodičov a odporúčaní MŠ je možné, aby deti, ktoré dosiahnu 6 rokov 

v priebehu septembra (v ojedinelých prípadoch neskôr) podstúpili vyšetrenie školskej zrelosti so 

zameraním na predčasné zaškolenie do ZŠ.  

V tomto prípade odporúčame, aby sa dieťa zúčastnilo najskôr depistážneho vyšetrenia 

školskej zrelosti v MŠ a na základe konzultácie s rodičmi bude odporučené na podrobnejšie 

vyšetrenie v CPPPaP, ktorého obsahom je zhodnotenie jeho rozumových schopností a jednotlivých  



 

zručností potrebných pre nástup do ZŠ. Ak sa dieťa nezúčastnilo depistáže je možné, aby sa 

na podrobnejšie vyšetrenie rodičia prihlásili individuálne v CPPPaP.  

Na základe tohto vyšetrenia vydáva CPPPaP odporúčanie na zaškolenie do ZŠ alebo 

pokračovanie v navštevovaní MŠ.  

PODROBNEJŠIE VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI                                                               

CPPPaP pravidelne realizuje podrobnejšie vyšetrenie ŠZ, ktoré sa robí v priestoroch poradne 

a nadväzuje na depistáže. Toto vyšetrenie je odporúčané deťom, ktoré nám v orientačnom 

testovaní vyšli ako rizikové (emočne nestabilné, majú ťažkosti v grafomotorickom vývine a pod.) a 

je potrebné ich schopnosti s časovým odstupom preveriť znova. Na základe tohto testovania sú 

vytvorené odporúčania na odklad povinnej školskej dochádzky. 

DIAGNOSTICKÉ POSÚDENIE PRE POTREBY ZARADENIA NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 Zrenie detskej psychiky je veľmi individuálne a každý rok sa stane, že niekoľko detí nastúpi 

do základnej školy, i keď ešte nemajú šesť rokov. Keďže podmienkou pre nástup do základnej školy 

je získanie predprimárneho vzdelania, je potrebné na tento krok myslieť už o čosi skôr. Ak rodičia, 

či učiteľky predpokladajú, že dieťa bude zrelé do školy už vo veku piatich rokov, môžu ho zaradiť 

na povinné predprimárne vzdelávanie o rok skôr. V tomto prípade je potrebné psychologické 

vyšetrenie v CPPPaP na základe, ktorého je následne vystavené vyjadrenie s odporúčaním, príp. 

neodporúčaním pre zaradenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.   

INÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A DIAGNOSTIKA                                                               

Cieľom nášho CPPPaP je ponúknuť možnosť rodičom a MŠ sa kedykoľvek na nás obrátiť. 

Okrem vyššie spomenutých diagnostických možností ponúkame iné individuálne psychologické 

stretnutia, ktoré súvisia s prípravou pred nástupom do MŠ; stretnutia pre rodičov v prípade 

adaptačných ťažkostí po nástupe do MŠ; poradenstvo v prípade výchovných ťažkostí zamerané na 

rozvoj rodičovských a komunikačných zručností a schopností. Stretnutia na rozvoj a podporu 

emócií, emočného prežívania – zameriavanie sa na potreby a emócie rodičov a detí, podpora 

porozumenia a pod.  

Cieľ a zameranie jednotlivých stretnutí sa upresňuje s rodičmi po nadviazaní vzájomnej 

spolupráce v CPPPaP na individuálnych stretnutiach.  

 

 

 



 

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY   

                                 

Psychologické oddelenie okrem diagnostickej činnosti poskytuje rodičom a 

učiteľkám/učiteľom konzultačno-poradenskú činnosť zameranú na optimalizáciu vývinu 

konkrétneho dieťaťa. Poradenstvo, konzultácie sa realizujú na základe potrieb rodiča alebo 

materskej školy, po vzájomnej dohode. Cieľom je podporiť žiadúce správanie dieťaťa, rodičovské, 

učiteľské kompetencie v prospech podpory vývinu, správania a prežívania dieťaťa. Poradenské 

stretnutia a konzultácie s pedagogickými zamestnancami sú realizované na základe súhlasu rodičov 

dieťaťa.  

DIAGNOSTICKÉ POZOROVANIA ŽIAKOV V RÁMCI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU           

                             

Poradenstvo a konzultácie s učiteľmi v MŠ sú mnohokrát doplnené pozorovaním dieťaťa v 

MŠ. Cieľom je lepšie porozumieť správaniu dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí, čo môže pomôcť 

k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa s dieťaťom deje, pochopeniu súvislostí, na základe čoho je 

možné lepšie formulovať odporúčania pre rodičov a MŠ. Realizuje sa po dohode s MŠ a písomnom 

súhlase ZZ.  

PREDNÁŠKY ALEBO SKUPINOVÉ PORADENSKÉ STRETNUTIA PRE PEDAGOGICKÝ PERSONÁL 

MATERSKEJ ŠKOLY                                                                                                                                                                

Cieľom je podporiť rodičov detí a pani učiteľky v ich výzvach, ktoré ich denne pri práci 

stretávajú. Psychologické oddelenie prichádza s ponukou osvetových poradenských aktivít na rôzne 

témy vyplývajúcich z potrieb MŠ.  

Aktivity, prednášky otvárajú témy, s ktorými sa stretávate, prípadne sú pre Vás nové. 

Poskytujú príležitosť získať vhľad a náhľad na tému, porozumieť, robiť niečo inak, otvoriť sa výzvam.  

V prípade záujmu o prednášku alebo skupinové stretnutie je potrebné skontaktovať sa s 

kontaktnou psychologičkou z CPPPaP, dohodnúť tému a deň realizácie. Stretnutia sa v prípade 

zmien v pandemických opatreniach realizujú online formou.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PREDNÁŠKY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV V MATERSKEJ ŠKOLE                                                     

Ponúkame možnosť realizácie prednášok pre rodičov detí v materskej škole. Oddelenie je 

pripravené zrealizovať v MŠ stretnutia na rôzne témy, napr. školská spôsobilosť; efektívne spôsoby 

komunikácie; témy zamerané na emócie príp. iné témy podľa záujmu. V prípade zhošenia situácie 

možné dohodnúť si online stretnutie.  

KLUBOVÁ STAROSTLIVOSŤ                                                                                                                                        

Novinkou v Oddelení psychologického poradenstva je klub Svetielko, realizovaný v 

spolupráci s Oddelením prevencie v priestoroch CPPPaP. Jedná sa o preventívny program pre deti 

predškolského veku alebo deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameraný je na rozvíjanie 

a podporu zručností dôležitých pre dobré fungovanie vo vzťahu k sebe samému ako aj 

k druhým. Najmä podporu a rozvoj emocionálnej inteligencie.  

Prostredníctvom hrových, výtvarných a iných aktivít budú mať deti počas tematických 

stretnutí možnosť precvičovať, rozvíjať a posilňovať vhodné formy správania, rozvíjať empatiu, 

komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, reflektovať svoje správanie a pod. Klub bude 

realizovaný v priebehu školského roka v dvoch alebo v troch cykloch, o ktorých budú rodičia 

informovaní prostredníctvom e-mailu.  

Deti budú do Svetielka vyberané na základe odporúčania psychológa, prípadne po 

konzultácii s triednou učiteľkou, príp. pani riaditeľkou MŠ. Do programu sú zaradené deti, ktoré sa 

javia ako menej emočne zrelé pred nástupom do ZŠ. Odporučenie do klubu je potrebné 

konzultovať so psychologičkou. Prostredníctvom MŠ  je možné poskytnúť rodičom kontakt na 

realizátorku - Mgr. Monika Lazarová (lazarova.prevenciaba4@gmail.com).  

WEBINÁRE                                                                                                                                                                                  

Pandémia nás motivovala k zmene pracovných návykov a aj my sme prispôsobili našu prácu 

tomuto obdobiu. Viacerí sme prekonali samých seba a začali pracovať v online priestore. V prípade 

núdze sme boli oporou mnohým rodinám aj učiteľom. Ak si to situácia vyžiada napr. uzavretie 

materských škôl alebo obmedzenia ich prevádzky je možnosť realizovať konzultácie a prednášky 

na rôzne témy prostredníctvom aplikácie ZOOM.  

 

 

mailto:lazarova.prevenciaba4@gmail.com)


 

SPOLUPRÁCA S ODDELENÍM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA –  

PONUKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ ODDELENIA  

Psychologické oddelenie intenzívne a úzko spolupracuje s Oddelením špeciálno-

pedagogického poradenstva.  

Klienti, ktorí sa k nám prichádzajú na diagnostické vyšetrenie z dôvodu výchovno -

vzdelávacích ťažkostí alebo na základe iných zdravotných oslabení sú po  psychologickej diagnostike 

podľa potreby odporučení na špeciálno-pedagogické vyšetrenie. MŠ, ZŠ aj SŠ majú určeného svojho 

kontaktného špeciálneho pedagóga, s ktorým v prípade potreby môžu konzultovať. Zoznam 

špeciálnych pedagógov s kontaktmi je na internetovej stránke www.psychologickeporadenstvo.sk.  

Na základe žiadosti rodičov a škôl zabezpečujeme: 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ AKTIVITY, KTORÉ PONÚKAME A REALIZUJEME V  

MATERSKEJ ŠKOLE  

 

STIMULAČNÝ PROGRAM  

  Realizujeme pre deti predškolského veku s nerovnomerným vývinom.  

Zamerali sme ho na rozvoj poznávacích procesov, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, jemnej 

motoriky, zrakového a sluchového vnímania, vnímanie času, matematických predstáv, pozornosti 

a pamäte, rozvoj reči a fonematického uvedomovania, prediktorom čítania a písania. Ponúkame 

techniky a metodiky, ktoré nie sú bežne v materských školách.  

 V prípade, že by nám pandemická situácia neumožňovala realizovať stimulačný program 

priamo v MŠ plánujeme pracovať so skupinkami v priestoroch CPPPaP. 

                                                   
 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY      

Cieľom je poskytnúť poradenstvo, konzultácie učiteľkám materských škôl pri práci s deťmi 

so špeciálnymi potrebami, resp. s rizikovým, nerovnomerným vývinom. Našou úlohou je podporiť 

rozvoj detí a optimalizovať výchovno-vzdelávací procesu. 

 

 

 

 

    

http://www.psychologickeporadenstvo.sk/


 

LOGOPEDICKÉ AKTIVITY, KTORÉ PONÚKAME A REALIZUJEME V MATERSKEJ ŠKOLE    

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ              

predstavuje orientačné zhodnotenie reči detí predškolského veku s dôrazom na výslovnosť 

a naratíva spojené s gramatikou (tvorba a prerozprávanie príbehov). Prebieha individuálnou 

formou. 

V prípade, že logopedickú depistáž nebude možné realizovať v priestoroch MŠ, ponúkame 

možnosť online depistáže alebo depistáže v CPPPaP. Kapacita bude obmedzená. Depistáž bude 

realizovaná na základe dohodnutých kritérií.  

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ ONLINE            

Zaraďujeme ju do našej ponuky v čase karantény. Vhodná je pre deti, ktoré prešli 

logopedickou diagnostikou v MŠ/CPPPaP. 

 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO  

VEKU REALIZOVANÉ V CPPPaP  

 

STIMULAČNÝ PROGRAM PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU                 

V CPPPaP je podobne ako stimulačný program realizovaný v priestoroch MŠ určený pre deti 

predškolského veku s nerovnomerným vývinom.  

 

PROGRAM ZAMERANÝ NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY                 

Je určený pre deti, ktoré potrebujú podporiť rozvoj správnych pracovných návykov pri 

kreslení – uvoľnenie ruky, správny úchop. Tieto činnosti zároveň rozvíjajú aj iné schopnosti ako sú: 

vizuomotorická koordinácia, zrakové vnímanie, priestorová orientácia, rytmické cítenie a pozornosť. 

Zámerom cvičení je zároveň budovať pozitívny vzťah detí ku kresleniu, k tvorivým aktivitám. 

 

 

 

 



 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA                         

Je prednostne poskytovaná deťom najstaršej vekovej skupiny predprimárneho 

vzdelávania. Zameriava na mapovanie úrovne čiastkových funkcii -  pravo-ľave orientácie, 

laterality, pozornosti, zrakovej a sluchovej diferenciácie, zrakovú s sluchovú krátkodobú pamäť 

a vyššie kognitívne funkcie ako napr.  serialitu a intermodalitu. 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE RODIČOV    

Zvyčajne nasledujú po špeciálnopedagogickej diagnostike a po pozorovaní dieťaťa v MŠ 

alebo počas stimulačných programov. 

LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA         

Zameriava sa na zhodnotenie jazykových rovín (foneticko-fonologickej, morfologicko-

syntaktickej a lexikálno-sémantickej rovine). Určená je pre predškolský aj školský vek. Je kľúčovou 

pri plánovaní ďalšej starostlivosti aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ             

Vychádza z logopedickej diagnostiky a rozvíja rečové oblasti, v ktorých dieťa vzhľadom na 

svoj vek zaostáva. 

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĹA EĽKONINA         

Prebieha skupinovou formou, je vedený logopedičkou. Určený je pre deti predškolského 

veku (deti sú vybrané na základe logopedickej depistáže a testov školskej zrelosti). Zameriava sa na 

rozvoj fonematického uvedomovania, prediktorov čítania a písania, rečové kompetencie pred 

nástupom do školy. 

 

 

 

 

 



 

WEBINÁRE – ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ         

  Webinár na tému “Školská zrelosť” poskytuje komplexné informácie o období 

predškolského veku, o tom ako deti rozvíjať, a na čo zamerať pozornosť. Podľa záujmu sme 

pripravení spracovať aj ďalšie témy napr. rozvíjanie grafomotorických zručností, čiastkových funkcií 

a výkonov, špecifických schopností. 

 

 

V predchádzajúcich rokoch sme realizovali webinár „Reč predškoláka“ pre rodičov a učiteľky 

MŠ, ktorý mal medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami veľký úspech. V prípade záujmu je 

možné webinár zrealizovať aj tento školský rok.  

 

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť školský rok v zdraví a vnútornej pohode. 

Prajeme Vám v ďalšej práci veľa úspechov a radosti z nej.  

      

     Zamestnanci a vedenie CPPPaP Fedákova III, BA IV. 

       Mgr. Monika Klapková 
        riaditeľka 
 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


	SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY SO PSYCHOLOGIČKOU ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
	SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY SO PSYCHOLOGIČKOU ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
	ČINNOSTI ODDELENIA PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
	PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA (Vyšetrenie detí na základe odporúčania materskej školy a so súhlasom rodičov)
	DEPISTÁŽNE VYŠETRENIA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI (ZRELOSTI)
	DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA ZAMERANÉ NA PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DETÍ
	PODROBNEJŠIE VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI
	DIAGNOSTICKÉ POSÚDENIE PRE POTREBY ZARADENIA NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
	INÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A DIAGNOSTIKA
	PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
	DIAGNOSTICKÉ POZOROVANIA ŽIAKOV V RÁMCI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
	DIAGNOSTICKÉ POZOROVANIA ŽIAKOV V RÁMCI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
	PREDNÁŠKY ALEBO SKUPINOVÉ PORADENSKÉ STRETNUTIA PRE PEDAGOGICKÝ PERSONÁL MATERSKEJ ŠKOLY
	PREDNÁŠKY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV V MATERSKEJ ŠKOLE
	KLUBOVÁ STAROSTLIVOSŤ
	WEBINÁRE
	SPOLUPRÁCA S ODDELENÍM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA – PONUKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ ODDELENIA
	SPOLUPRÁCA S ODDELENÍM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA – PONUKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ ODDELENIA
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ AKTIVITY, KTORÉ PONÚKAME A REALIZUJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ AKTIVITY, KTORÉ PONÚKAME A REALIZUJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
	STIMULAČNÝ PROGRAM
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
	LOGOPEDICKÉ AKTIVITY, KTORÉ PONÚKAME A REALIZUJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
	LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
	LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ ONLINE
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU REALIZOVANÉ V CPPPaP
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU REALIZOVANÉ V CPPPaP
	STIMULAČNÝ PROGRAM PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU
	PROGRAM ZAMERANÝ NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
	ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE PRE RODIČOV
	LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA
	LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ
	TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĹA EĽKONINA
	WEBINÁRE – ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ

