Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
V prípade dopnenia, zmien, alebo odporučenia ďalších kolegov - liečebných pedagógov, prosím kontaktujte asociacia.prol@gmail.com

č. Meno, titul

1 Bednárová Lucia, Mgr.

2 Brunckova Jana, Mgr.

Derková Jitka,
3 Doc.,PaedDr.,PhD.

4 Dianišková Daniela , Mgr.

5 Dzureková Alexandra, Mgr.
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8 Galáš Ján, PaedDr., PhD.

9 Heveriová Mária, Mgr.

10 Janoško Pavol , Mgr., PhD.

11 Kočišová Zuzana , Mgr.

Stručný popis, zameranie pracoviska

Rezort Pracovná pozícia

Špecializácia na problematiku

Špecifikácia pracovných metód

E-mail

Tel.kontakt

Ordinačné, konzultačné,
úradné hodiny

Hradenie služieb

Po.-Pi: 9:00- 16:00, iba na
objednávku

priame platby

Mesto, obec

Adresa pracoviska, web

OLOMOUC

Univerzita Palackého v
Olomouci, Ústav
špeciálnepedagogických
studií - speciální pedagogikadramaterapie, Žižkovo nám.
5, 771 40 Olomouc

SUČANY

Psychiatricka liecebna
Sucany, Hradiska 20, 038 52
Sucany

BRATISLAVA

ambulancia psychoterapie a liečebnej
Stará Vajnorská 37,
pedagogiky: individuálne, rodinné a párové
Bratislava. www.terapeuticke poradenstvo a terapia; výchovné problémy
centrum.com
detí.

konateľka spol.s.r.o.,
Zdravot psychoterapeutka,
níctva lieč.pedag.

BREZNO

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Brezno, Rázusova 40,
Brezno

MPSVR

BRATISLAVA

Liga za duševné zdravie.,
Rehabilitačné stredisko
Claudianum, Modra ,
www.claudianum.sk, FB:
Claudianum

Denné zariadenie pre dospelých ľudí s
mentálnym a kombinovaným postihnutím,
so zameraním na pracovnú a sociálnu
rehabilitáciu

zdravot
níctvo,
sociálne Liečebný pedagóg.,
veci
projektový manažér

BRATISLAVA

DSS p. K.Matulaya pre deti a
dospelých, Lispkého 13,
Bratislava

domov sociálnych služieb- úsek autizmu
(deti v predškolskom veku)

MPSVR

vychovávateľterapeut

ĽUBOCHŇA

školské zariadenie pre deti so
sy. ADHD, ADD, VPU 1.5.ročník ZŠ s celoročným
Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochňa
pobytom
dolina, https://www.lvslubochna.sk/

MV

Liečebný pedagóg

044/4391252

Po - Pia 7:00 - 15:00

BRATISLAVA

Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, Špitálska 8,
Bratislava

METODIK

02/20455908

08.-16.00

KOŠICE

Ambulancia liečebnej
pedagogiky- stimulačné
programy pre deti
predškolského veku s
oneskorovaním sa vo
vývine, Komenského 3,
04001 Košice

Zdravot
níctva Liečebný pedagóg

BRATISLAVA

PdF UK, katedra liešebnej
pedagogiky

Psychosociálna rehabilitácia –
podpora klientov (a ich rodín) s
diagnostikovaným psychiatrickým
ochorením (afektívne, úzkostné a
disociatívne poruchy, rôzne typy
liečebný pedagóg,
závislostí a pod.), resp. sprevádzanie
psychoterapeut pod klientov v ich ťažkej životnej
supervíziou,
situácie vyžadujúcej
vysokoškolský
liečebnopedagogickú a
MŠ, MZ pedagóg
psychoterapeutickú intervenciu.

BARDEJOV

Poskytujeme komplexnú odbornú
starostlivosť:zdravotne znevýhodneným
deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:
mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným
postihnutím, s narušenou komunikačnou
schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími
Súkromné centrum špeciálno- pervazívnymi poruchami, s viacnásobným
pedagogického poradenstva, postihnutím, žiakom s vývinovými
Andreščíkova 3, 08501
poruchami, žiakom s vývinovými poruchami
Bardejov,
učenia (VPU), správania (s poruchou aktivity
liečebný pedagóg,
http://www.scsppbj.sk/
a pozornosti - ADHD, ADD).
Školstvo arteterapeut

911015009

Liečebný pedagóg

riadenie úradov PSVaR – odborov
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately MPSVR

905183833

.00421 917 752
463
administratívny referent, odborný
poradca

Pondelok - Štvrtok 8:00-15:00,
915657285 Piatok 8:00-12:00

903767642 Po- Pi 8.00 - 15.00
fialka.a@gmail.
com

viď web

908995093

Pon. 7:30- 12:00, Ut. 7:3012:00, 12:30-17:00, Str. 7:3012:00, Štvr.7:30- 12:00, 12:3016:00, Piat. 7:30- 12:00, 12:30905556397 16:00
Individuálna a skupinová
liečebnopedagogická intervencia
(diagnostika, poradenstvo a terapia) s
využívaním prvkov muzikoterapie
a arteterapie. Podporná
psychoterapeutická práca s
jednotlivcom, párom i rodinou podľa
Systemickej transformačnej terapie janoskopavol@
Virginie Satirovej – Model rastu.
gmail.com
.00421907175222

Liečebnopedagogická diagnostika : 1.
anamnestické vyšetrenie., vývinová
Konkrétne využitie pri: včasnej
diagnostika., procesuálna diagnostika
intervencii, autizme, DMO,
so zámerom získať orientáciu vo
poruchách senzorickej integrácie, výchovno-vzdelávacej situácii
narušenej komunikačnej
a celkovej životnej situácii.,
schopnosti, vývinových poruchách získavanie diagnostických údajov
učenia, poruchách aktivity a
analýzou hry, kresby, pohybu,
pozornosti, sociálnych
činnosti, komunikácie a inej
a emocionálnych poruchách
kreatívnej tvorby. 2. Liečebno správania, mentálnom, telesnom, pedagogické cvičenia alebo programy
zrakovom, sluchovom postihnutí
s využívaním terapií

948440880 Pondelok až piatok 7:30 - 16:00

SCŠPP Bardejov
posykytuje služby
svojím klientom
zdarma.

Kotrbová Kvetoslava, PhD.,
12 MPH, PhDr.
Kovácsová Erika, PaedDr.,
13 PhD.

14 Lezová Monika, Mgr.

15 Magátová Mária , PaedDr.

BRATISLAVA

Slovenská lekárska komora,
Račianska 42/A, 831 02
Bratislava - www.lekom.sk,
Katedra liečebnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského
Bratislava, Šoltésovej 4, 811
08 Bratislava., Slovenská
komora iných zdravotníckych
pracovníkov, Drieňová 27
(budova Doprastavu), 826 56
Bratislava,
http://www.skizp.sk
https://www.fedu.uniba.sk/s
ucasti/katedry/katedraliecebnej-pedagogiky/

BRATISLAVA

Centrum pre liečbu
drogových závislostí,
Bratislava, www.cpldz.sk

BRATISLAVA

Materská škola, ktorá poskytuje
predprimárne vzdelávanie ďeťom
MŠ Prešovská 28. Web
predškolského veku. Realizuje edukáciu detí
stranka: http://www.mspreso od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou
vska.sk/
školskou dochádzkou.
Školstvo pedagogický asistent

902547977 07:30 - 13:30

PEZINOK

Centrum pre deti a rodiny
Pezinok, Nová ul.č.9, 902
03 Pezinok,
web: https://www.dedharmo
nia.sk/., + virtuálny poradca
cez internet na stránke:
https://poradna33.webnode.
sk/

907327057 nonstop, 24/7

viď web

Pondelok-Štvrtok: 7.30-15.30,
948107368 Piatok:7.30-14.30 hod.

zmluvný vzťah so
zdravotnými
poisťovňami:
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, Dôvera a
Union zdravotná
poisťovňa.

v pracovných dňoch 9.0014.00

špecialista pre stratégie a implementáciu.,
vysokoškolská príprava študentov liečebnej
pedagogiky na výkon povolania., podpora
výkonu povolania liečebný pedagóg v praxi

niekdajší detský domov, s rodinnými
bunkami a profesionálnymi rodinami
-v druhej sfére-poradenské služby cez
internet

16 Marcinová Lucia, Mgr.

PREŠOV

17 Mitašíková Petra , PhD.

BRATISLAVA

Univerzita Komenského,
Pedagogická fakulta v
Bratislave, Šoltésová 4

19 Rúfusová Stanislava, Mgr.

BRATISLAVA

Diagnostické centrum pre
deti, Slovinská1 Bratislava

CŠPP, Ul. Čs. brigády 2, 031
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 01 Liptovský Mikuláš

expert@lekom.
sk alebo
.00421 948 316
kvetkabenusov 081., 00421 948
a@gmail.com 012 117

podľa dohody

liečebný pedagóg,
psychoterapeut.

terapeuticko-edukačná pomoc: včasná
Ambulancia liečebnej
intervencia, poradenstvo
pedagogiky, Prostějovská 14, rodičom,korektívne a podporné formy
Prešov
pomoci

18 Mrázová Veronika, Mgr.

vysokoškolská
pedagogička,
školstvo viceprezidentka pre
,
legislatívu a
zdravot inovácie, liečebná
níctvo pedagogička

Katedra liečebnej pedagogiky

MPSVR

liečebný
pedagóg+profesionál
ny rodič
-v druhej oblastiporadca, terapeut,
preventista...
individuálna práca s deťmi-liečebná
výchova, liečebnopedagogické
terapie: terapia hrou (aktívne
objavovať,tvoriť,oslovovať
emócie),muzikoterapia (cielené
využitie hudby na ovplyvnenie
problémových stavov),
dramatoterapia (využitie
dramatických prostriedkov k
osobnostnému rastu a
emocionálnemu ozdraveniu),
deti s oneskoreným a
psychomotorická terapia (obnovenie
nerovnomerným vývinom, s
telesnej,duševnej a sociálnej
odloženou školskou dochádzkou,
pohody), bazálna stimulácia
deti s rôznymi druhmi postihnutia, (podpora pohybu,vnímania a
luckamarcinov
deti s poruchami učenia a správania komunikácie)
a@gmail.com

Zdravot
níctva Liečebný pedagóg

Školstvo vysokoškolský učiteľ terapia hrou, muzikoterapia

liečebný pedagóg
naše cetrum je zamerané na poskytnutie
poradenských a intervenčných služieb
klientom so zmyslovým, telesným
postihnutím, chorým a zdravotne
oslabeným. V starostlivosti máme aj klientov
s poruchami pozornosti, vývinovými
poruchami i s narušenou komunikačnou
samostatný odborný
schopnosťou od predškolského veku až po
zamestnanec ukončenie vzdelávania na SŠ, resp. VŠ.
MŠ, MV liečebný pedagóg

špecializácia na deti s poruchami
správania

príprava študentov liečebnej
pedagogiky bc. a mgr. stupňa na
výkon povolania liečebný pedagóg

petra.mitasiko
va@gmail.com

arteterapeut,muzikoterapeut

veronika.mrazo
va@dcpredeti.
sk

903422169

044/55 204 18,
0911 420 113

Pondelok až piatok: 7:00 - 14:30

v našom centre sú
klientom
poskytované služby
bezplatne

Schavel Milan, prof. PaedDr.
20 PhD
BRATISLAVA

Skraková Jana, PaedDr.,
21 Mgr., Bc.

Stanislav Vladimír, PhDr.,
22 PhD., MPH

Stupková Monika, PaedDr.,
23 PhD.

Szabová Magdaléna ,
24 PaedDr.

25 Šmilňák Miroslav , Mgr.

26 Tomášek Igor, Mgr.

Tuláková - ŠAŠKIEVIČOVÁ
27 Silvia, Mgr.
Valachovičová Andrea,
28 PaedDr.
29 Valúchová Natália , Mgr.

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety,
Nám. 1. mája 1. 8100 00
Bratislava

vysokoškolské vzdelávanie v odbore sociálna
práca, orientácia na sociálne poradenstvo,
vysokoškolský
supervíziu a sociálnu prevenciu, supervízor
pedagóg v odbore
pre pomáhajúce profesie.
Školstvo sociálna práca

BRATISLAVA

PREDNÁ HORA

BRATISLAVA

Odborný Liečebný Ústav
Psychiatrický n.o. Predná
Hora, www.olupprednahora.sk

Ambulancia liečebnej
pedagogiky, Bárdošova 2A,
83101 Bratislava

BRATISLAVA

Ústavná starostlivosť obsahuje komplexnú
lekársku, psychoterapeutickú a
ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu
diagnostiku i liečbu porúch spojených so
závislosťou. Lekárska starostlivosť zahŕňa
starostlivosť o somatické i psychické zdravie.
Klientom je poskytovaná prostredníctvom
tímu lekárov, špecialistov v odboroch
psychiatria, medicína drogových závislostí,
vnútorné lekárstvo, neurológia, klinická
biochémia, fyziatria, balneológia, liečebná
rehabilitácia a praktické lekárstvo pre
dospelých. Psychoterapeutická
starostlivosť pozostáva z dvoch základných
činností: psychodiagnostiky a
psychoterapie. Ošetrovateľská
starostlivosť je zameraná na holistický
prístup ku klientom, pri zachovávaní a
podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

včasná intervencia, terapeutické
sprevádzanie detí, adolescentov a
dospelých pri psychosomatických
ťažkostiach, psychoterapia

Zdravot
níctva Špeciali
zovaná
nemocn
ica

Psychiatrická ambulancia
a ambulancia medicíny drogových
závislostí poskytovala v roku 2017
služby pre širokú verejnosť, nielen
v súvislosti s problematikou
týkajúcou sa všetkých druhov
závislostí (alkohol, ilegálne drogy,
nelátkové závislosti), ale
poskytovala aj služby v oblasti
všeobecnej psychiatrickej
problematiky (liečba organických
duševných porúch, porúch zo
schizofrénneho či afektívneho
spektra a pod.). Ambulantnou
formou bolo aj naďalej poskytované
poradenstvo a pomoc nielen pre
závislých pacientov, ale aj ich
rodinných príslušníkov, pravidelne
mesačne sa realizovalo doliečovanie
klubovou ambulantnou formou (A
kluby – abstinujúci alkoholici, N
kluby – abstinujúci narkomani, G
vladimir.stanisl
kluby – abstinujúci gambleri) pod
adiktológ, psychoterapeut, nám. pre av@olup0902965066,
odborným vedením terapeutov
psychoterapeutickú starostlivosť
prednahora.sk 058/4866131

Ambulancia je zameraná najmä na podporu
vývinu detí do 6 rokov. Včasná intervencia

Zdravot
níctva Liečebný pedagóg

rozvoj psychomotoriky u detí, terapeutické
sprevádzanie detí, adolescentov a dospelých
pri psychosomatických ťažkostiach, práca s
telom a pohybom vo vzťahovom
inkluzívnom prostredí

školstvo
,
zdravot
níctvo,
sociálne
veci
Liečebný pedagóg

BRATISLAVA

Diagnostické centrum,
Trnávka, Slovinská 1, 821 04,
Bratislava

BRATISLAVA

Klinika detskej psyvhiatrie pri
Detskej fakultnej nemocnici v Akútne detské lôžkové psychiatrické
Bratislave
oddelenie a ambulancia pre deti do 18 r.

KOVÁČOVÁ

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA
v odbore fyziatria,
balneológia a liečebná
rehabilitácia pre dospelých a
detských pacientov,
http://www.marinakovacova odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje Zdravot
.sk/
- špec.zar. pre pohybov
níctva Liečebný pedagóg

SKALICA
BRATISLAVA

Domov sociálnych služieb pre
deti a dosp., Čulenova 3,
Skalica 90901

907138045

školstvo
,
zdravot
níctvo, Liečebný pedagóg,
sociálne špeciálny pedagóg,
veci
supervízor

janka.skrakova
@gmail.com

stupkovam
@gmail.com

905233260

Po dohode s pacientom.

Edukačné služby 35,eur/50 min.

Po - Ut 9:00 - 15:00., St.-Štv.
12:00 - 18:00, Piat. 9:00 - 14:00.
Na stretnutie je potrebné sa
objednať telefonicky alebo
mailom. Podľa potreby je možné
individuálne dohodnúť stretnutie
948087807 aj mimo ordinačných hodín.

905387014 utorok

905743694
Zdravot
níctva Liečebný pedagóg

vychovávateľ
Liečebný pedagóg

02 /593 71 325

7.00 – 15.00

908940400 Pon.- Piat.: 7.00 - 15.30h

903053557
915336255

zdravotná
poisťovňa

plne hradené ZP

30 Vaňová Lucia, PaedDr.

BRATISLAVA

31 Yakhyaev Zuzana , Mgr., PhD. BRATISLAVA

Detský domov Bratislava,
Učiteľská 42, 821 06
Bratislava

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately zabezpečujúce deťom
dočasne náhradu rodinného prostredia na
základe rozhodnutia súdu, predbežného
alebo výchovného opatrenia

Spirare, Americké nám. 3,
Bratislava, http://www.zzz.sk psychiatrická ambulancia, psychiatrický
/?profil=4324
stacionár

MPSVR

Liečebný pedagóg,
Zástupca riaditeľa

Zdravot
níctva Liečebný pedagóg

918903835 Streda: od 10:00 do 12:00 hod.

štátne zariadenie

911260775 Po-Pia 8.00-16.00

ZP, priama platba

