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Informácie o odbornej - preventívnej starostlivosti: 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúka program pre deti v MŠ 

zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka 

preventívnemu programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá” budú mať deti do budúcna vybudovaný 

hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím. Celý program je 

budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete 

ani agresora. 

Preventívne stretnutia sa budú uskutočňovať v priestoroch MŠ, 1x do týždňa – v čase dopoludňajších 

aktivít a budú zamerané na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Celkový počet 

je 7 stretnutí. Realizovaný bude odbornými zamestnancami CPPPaP v Trenčíne (špeciálna pedagogička – 

PaedDr. Zuzana Šedivá, psychologička - Mgr. Dana Kováčová). Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob 

poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.  Pretavenie negatívnych 

tém do pozitívnych preventívny program dosahuje zážitkovými aktivitami, ktoré sú zamerané na spoluprácu 

a empatiu.     

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS S POSKYTOVANÍM ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI A INFORMÁCIA O 

SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Svojim podpisom potvrdzujem, že po preštudovaní uvedených informácií dobrovoľne súhlasím v zmysle      

§2, pís. y); zákona č. 245/2008 Z. z. s  poskytovaním odbornej starostlivosti môjmu dieťaťu:  

 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................... Dátum nar.: .......................................... 

  

Rodné číslo dieťaťa: .................................................  Bydlisko: ..............................................................……..  

 

 

V ................................................. dňa: ..............................               ...................................................................  

         podpis rodiča  (zákonného zástupcu) 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Kukučínova 473, Trenčín 911 01  za účelom poskytovania odbornej starostlivosti môjmu 

dieťaťu, spracúvalo osobné údaje môjho dieťaťa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov, v rozsahu uvedenom v § 11, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Súhlas 

udeľujem do ukončenia starostlivosti CPPPaP Kukučínova 473, Trenčín. 

 

V ................................................. dňa: .............................                ................................................................. 

          podpis rodiča (zákonného zástupcu)  

 

 

Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním 

osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.  

 

 

V ................................................. dňa: .............................                ................................................................. 

          podpis rodiča (zákonného zástupcu)  

 

http://www.cpppaptn.sk/

