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SPOLUPRÁCA  S  ODBORNÍKMI  

A INŠTITÚCIAMI: 

 

MŠ SR, ŠPÚ, ÚNSS, CETIS, Tyflocomp, 

SKN Mateja Hrebendu, Podporné centrum pre 

zrakovo postihnutých študentov FMFI UK, 

MPC Bratislava – alokované pracovisko 

Prešov,  Združenie priateľov ZŠI NS 

v Levoči, partnerské CŠPP, CPPP a P.;  

vybrané pracoviská očných lekárov 

v regiónoch Levoča a Poprad; 

partnerské organizácie zo zahraničia - Perkins 

School for the Blind (USA), SENSIS 

(Holandsko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONÁLNE  OBSADENIE: 

 

Riaditeľ CŠPP: PaedDr. Šarlota Múdra 

Vedúci CŠPP: Dušan Netík 

 

 

 

Odborní zamestnanci: 

 

Mgr. Štefan Dredan -  terénny špeciálny 

pedagóg – tyflopéd pre školský vek, 

Mgr. Valéria Fedáková -  špeciálny pedagóg – 

psychopéd, 

PaedDr. Helena Jakubovičová -  terénny 

špeciálny pedagóg – tyflopéd pre školský vek, 

Eleonóra Hurtuková -  špeciálny pedagóg pre 

raný a predškolský vek, 

Mgr. Monika Hasajová -  psychológ, 

Mgr. Klaudia Szitáriová -  špeciálny pedagóg 

– tyflopéd (humanitné predmety). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

 

Spojená škola internátna 

Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva 

Nám. Š. Kluberta 2 

054 01   Levoča 

Tel.: 053/4512395 

Fax:  053/4514795 

Web. adresa: www.poradna.nevidiaci.sk 

e-mail: poradna@nevidiaci.sk 

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA 
 

CENTRUM  

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO 

PORADENSTVA 

LEVOČA 

 

 

 

Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva (CŠPP) v Levoči je jedným 

z dvoch poradenských zariadení na 

Slovensku, ktorých klientelu tvoria prevažne 

deti a žiaci so zrakovým postihnutím. 

Poskytuje služby s nadregionálnou 

pôsobnosťou. Je súčasťou Spojenej školy 

internátnej v Levoči.  

 Dlhoročná vzájomná spolupráca školy 

a poradenského zariadenia umožňuje CŠPP 

plniť úlohy zdrojového centra  s odborným 

a materiálnym potenciálom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CŠPP poskytuje odbornú špeciálno-

pedagogickú starostlivosť v zmysle  

§ 133 ods. (1) zákona č. 245/2008 Z. z. 
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PONÚKANÉ  SLUŽBY: 

 

- podpora výchovy a vzdelávania detí      

a mládeže so zrakovým a viacnásobným 

postihnutím;  

- raná a predškolská starostlivosť; 

- reedukácia – pleoptické a ortoptické  

  cvičenia; 

- špeciálno-pedagogická diagnostika 

s posúdením dopadu zrakového postihnutia 

na vzdelávanie a bežný život; 

- návrhy individuálneho podporného 

programu; 

- psychologická diagnostika; 

- zraková stimulácia a rozvoj funkčného zraku 

v špeciálne upravených podmienkach; 

- odborné poradenstvo pri výbere špeciálnych 

optických, kompenzačných, 

adaptovaných pomôcok a hračiek; 

- krátkodobé zapožičanie pomôcok 

z depozitára kompenzačných pomôcok; 

- adaptácia textov a tlačených materiálov,   

tyflografika; 

- metodické usmernenia pedagógom  

vyučujúcim žiakov so zrakovým 

postihnutím; 

- výchovno-vzdelávacia činnosť (nácvik 

špecifických zručností); 

- profesijná orientácia, podpora pri štúdiu na 

stredných školách; 

- legislatívne a sociálne poradenstvo; 

- špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov  

s mentálnym postihnutím v regióne Levoča. 

 

 

 

 

Z  ĎALŠEJ  ČINNOSTI: 

 

-  projektová činnosť v oblasti inovácií:         

 prístupov vo výchove a vzdelávaní,   

 podporovaného vzdelávania,  

       práce s rodinami a školami; 

 

- koordinácia činnosti špeciálnych pedagógov 

pre žiakov so zrakovým postihnutím 

vykonávajúcich prácu terénneho 

špeciálneho pedagóga; 

 

- realizácia praxe a konzultácií študentov 

pedagogických a sociálnych vied; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  publikačná činnosť v oblasti tyflopédie,   

   tvorba metodík; 

 

- osvetová činnosť a prezentácia metodík 

formou zážitku a simulácie zrakového 

postihnutia. 

 

 

 

 

CŠPP SA ZAMERIAVA NA: 

 

- deti so zrakovým postihnutím vo veku od 0 

do 6 rokov; 

- žiakov so zrakovým postihnutím 

vzdelávaných v špeciálnych školách; 

- žiakov základných a stredných škôl 

  vzdelávaných formou školskej integrácie;  

- deti a žiakov s viacnásobným postihnutím; 

- deti a žiakov so strabizmom, tupozrakosťou,   

   poruchou binokulárneho videnia;  

- žiakov s mentálnym postihnutím v regióne  

Levoča; 

- rodiny, rodinných príslušníkov a pedagógov  

týchto detí a žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY  POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB: 

 

- návštevy rodičov, detí a pedagógov v CŠPP; 

- návštevy terénnych špeciálnych pedagógov  

v rodinách, školách a zariadeniach; 

- konzultácie v školách pre žiakov so  

zrakovým postihnutím, diagnostické pobyty; 

- semináre, kurzy a pobyty pre deti, rodičov,  

pedagógov. 


