
Kde nájdeme odborníka pre naše dieťa? 

 

Môžete byť Vy alebo niekto vo Vašom okolí v situácii, že chce/potrebuje vyhľadať odbornú 

starostlivosť pre svoje dieťa, ale nevie, kde takéhoto detského odborníka hľadať. Ponúkam tu 

kontakty a možnosti overenej odbornej pomoci v (širšom) okolí Piešťan, na ktoré sa môžete Vy, 

rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa, obrátiť.  

 

Môžete sa obrátiť na: 

Školského psychológa, ktorý je dostupný priamo na Základnej škole Vášho dieťaťa každý pracovný 

deň Školský psychológ | Základná škola, Brezová 19, Piešťany (edupage.org) .  

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

- CPPPaP Piešťany (webnode.sk) – ulica E. F.Scherera 40, 921 01 Piešťany 

- Kedy môžeme s dieťaťom navštíviť poradňu? » VÚDPaP (vudpap.sk) – podcast  

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

- Kontakt :: SCŠPP Banka (webnode.sk) – Kamenná 22, 921 01 Banka 

Logopédia 

- Logopédia Piešťany - Mária Turzáková (logopediapiestany.sk) – Rekreačná 2, 921 01 Piešťany  

 

Centrum pre vývinové poruchy – PhDr. Jánošiková PhD - Trnava 

- Domov - cdd.sk - Trnava 

 Poruchy autistického spektra 

o Autistické centrum Andreas n.o.  - Bratislava 

o Diagnostika autizmu možná tu DIAGNOSTIKA | Akademické centrum výskumu 

autizmu (acva.sk)  

o Tráviace problémy pri Poruchách autistického spektra Tráviace problémy pri PAS | 

Akademické centrum výskumu autizmu (acva.sk)  

 

Detský klinický psychológ 

- Mgr. Láziková Služby :: psychologsiloe – Trnava 

- ALMA Centrum – Psychologické poradenstvo a psychoterapia – Bratislava  

- Mgr. Anyalaiová Služby PsycheEduca, s.r.o. - Uncategorised – pôsobí momentálne 

v Bratislave a na Myjave  

- Mgr. Zuzana Palenčárová Detská psychologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - 

Mgr. Zuzana Palenčárová, Bratislava | Zzz.sk – Bratislava  

https://zsbrepy.edupage.org/text6/
https://cpppap.webnode.sk/
https://vudpap.sk/kedy-mozeme-s-dietatom-navstivit-poradnu/
https://poradnabanka.webnode.sk/kontakt/
https://logopediapiestany.sk/
https://cdd.sk/
https://andreas.sk/index.php?www=informaciekdiagnostike
https://acva.sk/diagnostika/
https://acva.sk/diagnostika/
https://acva.sk/traviace-problemy-pri-pas/
https://acva.sk/traviace-problemy-pri-pas/
https://www.psychologsiloe.sk/sluzby/
http://almacentrum.sk/
https://www.sluzby.psycheeduca.sk/index.php/joomla/list-all-categories/2-uncategorised
https://www.zzz.sk/zariadenie/1441-detska-psychologicka-ambulancia-nemocnica-sv-cyrila-a-metoda-mgr-zuzana-palencarova
https://www.zzz.sk/zariadenie/1441-detska-psychologicka-ambulancia-nemocnica-sv-cyrila-a-metoda-mgr-zuzana-palencarova


- Mgr. Erika Biliková Mgr. Erika Bíliková | PSYCHOPOINT, s.r.o., S čím sa na nás môžete obrátiť 

| PSYCHOPOINT, s.r.o. – Bratislava 

Psychoterapeut pre deti 

- Mgr. Veronika Kuricová - vkuricova (psyche.sk) – Trenčín  

- Mgr. Lenka Šajtlavová (psycholog-tt.sk) - Trnava 

Detský psychiater (pedopsychiater) 

- MUDr. Soňa Petríková MUDr. Soňa Petríková - psychiater, 917 01 Trnava, 0905 213 ... 

(azet.sk) – Trnava 

- MUDr. Viera Mikolajová Lekárka Mikolajová Viera: detská psychiatria, psychiatria 

(tvojlekar.sk) - Senica 

Detský  neurológ 

- Ambulancia pediatrickej neurológie, Trnava, (MUDr. Milan Pivoluska), Trnava, Ambulantné 

zdravotnícke zariadenia, Zdravotníctvo, Trnavský samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva 

občanom (e-vuc.sk)  

- MUDr. Peter Oríšek - Detská neurologická ambulancia (orisek.sk) – Trenčín  

Iné: 

-  Mapa pomoci | IPčko.sk - Internetová poradňa pre mladých ľudí. (ipcko.sk) , na ktorej je 

možné si vyhľadať dostupnú odbornú pomoc (psychologickú, psychoterapeutickú, 

psychiatrickú) nie len pre deti, ale aj pre dospelých. Odborníka je možné vyhľadať podľa 

okresu, v ktorom odborníka hľadáte.  

 

Neváhajte kontaktovať odborníka ak máte dojem, že to Vaše dieťa potrebuje. Povedzte 

dieťaťu o možnosti stretnúť sa so psychológom, či lekárom, ktorý mu pomôže s tým, čo ho 

aktuálne trápi. Je dôležité, aby Vaše dieťa rozumelo tomu, čo cíti, čo prežíva a aby na to, čo 

ho trápi nebolo samé. Niekedy je náročné porozumieť tomu, čo dieťa trápi a je v poriadku 

obrátiť sa na odborníka. 

 

Aká je čakacia doba na termín u odborníka?  

- Aktuálne sa stáva, že termín u odborníka môžete dostať o týždeň, o mesiac alebo aj o tri 

mesiace, je to individuálne 

- Platí, že u odborníkov, ktorí majú zmluvy s poisťovňami je čakacia doba dlhšia ako 

u súkromných odborníkov  

o  či je odborník súkromný alebo má zmluvy s poisťovňami si viete zistiť: 

 Telefonicky do ambulancie odborníka 

 Na webstránke ambulancie odborníka 

 Na stránke Vašej poisťovne si viete vyhľadať mená odborníkov, s ktorými má 

Vaša poisťovňa uzatvorené zmluvy 

- Chcem Vás povzbudiť k tomu, aby ste sa k odborníkovi napriek možno vzdialenejšiemu 

termínu objednali a ak budete chcieť, do toho času je Vám a Vášmu dieťaťu k dispozícii 

školský psychológ 

http://www.psychopoint.sk/mgr-erika-bilikova/
http://www.psychopoint.sk/s-cim-sa-na-nas-mozete-obratit/
http://www.psychopoint.sk/s-cim-sa-na-nas-mozete-obratit/
http://www.psyche.sk/web/index.php/zoznam-odbornikov/userprofile/vkuricova
https://psycholog-tt.sk/
https://www.azet.sk/firma/399620/mudr-sona-petrikova-psychiater/
https://www.azet.sk/firma/399620/mudr-sona-petrikova-psychiater/
https://www.tvojlekar.sk/90575/mikolajova-viera
https://www.tvojlekar.sk/90575/mikolajova-viera
https://www.e-vuc.sk/ttsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/trnava/ambulancia-pediatrickej-neurologie-trnava-mudr.-milan-pivoluska.html?page_id=86465
https://www.e-vuc.sk/ttsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/trnava/ambulancia-pediatrickej-neurologie-trnava-mudr.-milan-pivoluska.html?page_id=86465
https://www.e-vuc.sk/ttsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/trnava/ambulancia-pediatrickej-neurologie-trnava-mudr.-milan-pivoluska.html?page_id=86465
https://ambulancia.orisek.sk/ordinacne-hodiny/
https://ipcko.sk/mapa-pomoci/

