
Telefón: E-mail: Web: IČO: 

+421/327436152 cpppaptn.sk@cpppaptn.sk www.cpppaptn.sk 42277442 

+421/901711744 

CENTRUM  PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA  A PREVENCIE 

Kukučínova ul. 473, 911 01 Trenčín 

 

 

Riaditeľom  MŠ, ZŠ a SŠ okresu Trenčín  
 

 

 

 

  

 

Vážená pani riaditeľka,  vážený pán riaditeľ,  

radi by sme Vás informovali o činnosti  a ponuke služieb   nášho zariadenia  počas  núdzového 

 režimu v rámci ochrany pred koronavírusom COVID-19.   

1.      Dňa 12. 3. 2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020, 

podľa ktorého sa s platnosťou od 13. 3. 2020 do odvolania zakazuje prevádzka zariadení pre 

deti a mládeže okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa 

zákona č. 245/2008 Z. z. 

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu a 

v nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 

v súvislosti s možným ohrozením života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl 

a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom Covid-19, sme prijali, s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania, nasledovné 

opatrenia: 

  

 prerušenie odbornej činnosti s klientami individuálnou aj skupinovou formou realizovanú 

osobne; 

 zabezpečenie starostlivosti o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii  

telefonicky na čísle: 0901 711 744 v čase od 08:00 do 13:00 hod.  a e-mailom na 

adrese: cpppaptn@cpppaptn.sk alebo cez web stránku www.cppppaptn.sk zariadenia – každý 

pracovný deň do 13:00 pre všetkých klientov. 

2.      Od 6.4.2020 budú  v pracovných dňoch v našom zariadení k dispozícii  dvaja odborní 

zamestnanci, ktorí budú v čase od 8,00 do 14,00 hod poskytovať  informačný servis a  služby 

MŠ, ZŠ a SŠ  okresu Trenčín  telefonicky na čísle: 032/74 361 52  alebo e-mailom na adrese: 

cpppaptn@cpppaptn.sk.   

3.      Všetci odborní zamestnanci zabezpečujú online kontakt pre individuálnych klientov v 

rozsahu  7,5 hodiny z individuálnych pracovných mailových adries v čase od 8:00 – 16:00, 

v prípade potreby - poradenstvo, krízovú intervenciu i terapiu. Takýmto spôsobom však 
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nemôžeme realizovať diagnostiku, pretože by neboli zachované štandardné podmienky na 

psychologickú diagnostiku a výsledky by boli pravdepodobne nevalidné. Chceme ostať garantami 

odbornosti a profesionality.  

4.      V súlade s rozhodnutím ministra školstva z 26. marca 2020  číslo: 2020/10610:1-A1030, 

pri zápisoch  detí do ZŠ od 15.4. do 30.04.2020 môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať 

o odklad školskej dochádzky  a  vyjadrenie   príslušného centra výchovného poradenstva 

a prevencie dodá riaditeľovi ZŠ do 4 týždňov  od ukončenia mimoriadnej situácie.  Chceme  Vás 

 informovať, že v prípade žiadosti rodiča  o odklad školskej dochádzky u dieťaťa  je potrebné 

zaslať na naše zariadenie písomnú žiadosť o vyšetrenie dieťaťa,  s dátumom narodenia, adresou 

bydliska,  menom zákonného zástupcu a kontaktom  tel. a e-mailovým.  Na našej web stránke 

www.cpppaptn.sk   nájdete zoznam materských škôlok, na ktorých sme tento školský rok 

zrealizovali depistáž školskej spôsobilosti u detí.       

5.      Návrhy na asistenta učiteľa pre žiakov so ŠVVP sme schopní vypracovať na základe Vašej 

žiadosti v termíne do 15. mája 2020.  

6.      Deti  a žiakov so ŠVVP budeme riešiť individuálne  na základe Vašej požiadavky a po 

vzájomnej dohode so zákonnými  zástupcami.      

7 Od    

 

 

 
 

                                                                                       PaedDr. Dana Zikmund Perašínová,  PhD.                        

                                                                                                                     riaditeľka CPPPaP 
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