
Žiadosť o poskytovanie odbornej činnosti SŠCPaP, 
Komenského 3, Košice pre deti do 5. roku veku

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie, Komenského 3, Košice je centrum 
poradenstva a prevencie zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu.

Centrum poskytuje komplexné služby deťom s rizikovým alebo narušeným vývinom vo veku 
0 - 5 rokov a ich rodinám. Zameriava sa na podporu vývinu dieťaťa tímom v zložení psychológ, 
špeciálny pedagóg, logopéd, fyzioterapeut. 

Úzko spolupracuje s poskytovateľmi služby včasnej intervencie (sociálna služba pre rodiny s deťmi 
so zdravotným znevýhodnením do 7. roku veku dieťaťa.)

Centrum realizuje svoju činnosť len na základe odporúčania:
● všeobecného lekára pre deti a dorast 
● lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu 

(neurológia, neonatológia)*  
● iného centra poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení

Odporučte SŠCPaP Komenského 3, Košice potvrdením tejto žiadosti, 
ak u Vášho pacienta/klienta zaznamenáte:

● rizikové faktory v anamnéze, ktoré ho predisponujú k poruchám vývinu
 (prematurita, perinatálne komplikácie, chronické ochorenia...)

● vysoko pravdepodobné ohrozenie vývinu, vzhľadom na základnú diagnózu
 (neurovývinové poruchy, genetické dg., DPM, závažné neurologické ochorenia...)

● pozitívny výsledok skríningu psychomotorického vývinu S-PMV pri 2. – 11. PP**
  - výsledok skríningového vyšetrenia (priložte prosím kópiu formulára)

● Iné identifi kované riziko vo vývine
 (psychosociálne a environmentálne rizikové faktory)

*Príloha č. 3 kategória A písm. b) bod 18 alebo písm. d) bod 10 alebo bod 24 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
sústave špecializačných odborov a sústave certifi kovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

**Skríning PMV podľa Štandardných postupov MZSR: Štandard vyšetrení PMV detí pri 2. – 11.PP – 1. revízia, Poruchy 
autistického spektra – skríning – 1. revízia

Včasná identifi kácia detí s vývinovým rizikom 
umožňuje včasnú podporu vývinu dieťaťa a celej rodiny.

ĎAKUJEME, ŽE STE V TOM S NAMI!

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie 
Adresa: Komenského 3, Košice 040 01

Tel.: 0948 409 508 ● e-mail: simona.sima.simkova ● www.centrumsimkova.sk



Meno dieťaťa: Priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa: Rodné číslo dieťaťa:

Trvalé bydlisko dieťaťa:

Meno  a priezvisko zákonného zástupcu č. 1: Priezvisko a priezvisko zákonného zástupcu č. 2:

Trvalé bydlisko: Trvalé bydlisko:

Tel.: Tel.:

Dôvod žiadosti o služby SŠCPaP:

Doplňujúce údaje (napr. anamnestické, záver klinického vyšetrenia, závery odborných vyšetrení a pod.)

Kontaktné údaje lekára, ktorý odporúča SŠCPaP:

Chcem byť písomne informovaný o priebehu 
starostlivosti o môjho pacienta v SŠCPaP: áno      -       nie

Dátum: Pečiatka a podpis:

Žiadam o poskytnutie odbornej činnosti  SŠCPaP: áno      -       nie
Dátum: Podpis zákonného zástupcu:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie 
Adresa: Komenského 3, Košice 040 01

Tel.: 0948 409 508 ● e-mail: simona.sima.simkova ● www.centrumsimkova.sk


