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PRAVIDLÁ 

 

1. Na terapiu chodím načas. Ak meškám, nemeškám viac ako 5 minút. Viem, že v ambulancii 

klinickej logopédie majú logopédky vyhradený čas pre každé dieťa. Preto, ak meškám, som si 
vedomý toho, že moja terapia sa skráti o čas môjho meškania. 

 

2. Termín, na ktorý som objednaný je pre mňa záväzný. V prípade, že sa na daný termín    

nemôžem dostaviť, termín predom odvolám. Som si vedomý a súhlasím s tým, že ak zmeškám 
svoj termín a neodvolám ho minimálne 24 hodín vopred, je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 

10 EUR. Vychádzam tým v ústrety ďalším deťom a rodičom, ktorí by mohli byť na terapii namiesto 
mňa. 

 

3. V prípade, že sa 3x bez odvolania nezúčastním na logopedických sedeniach v období 6 mesiacov, 

môže so mnou logopedická ambulancia ukončiť logopedickú intervenciu. V takomto prípade si 

uvedomujem, že si budem musieť hľadať iného logopéda.  
 

4. Ak sa dobrovoľne nezúčastním na logopedických sedeniach po dobu 6 mesiacov bez toho, aby 

som sa o tomto prerušení dohodol s logopédom, rozumiem, že budem vyradený/á z logopedickej 

intervencie a nahradený/á iným pacientom.  Do logopedickej intervencie sa môžem opäť zahlásiť, 
ale ako nový pacient. Termín bude pridelený podľa aktuálneho poradovníka.  

 

5. Do ambulancie nechodím s chorým dieťaťom. Logopedická terapia počas choroby môže vyčerpať 
vaše dieťa a jeho zdravotný stav by sa mohol zhoršiť. Ak by som priviedol/priviedla choré dieťa na 
logopédiu ohrozil/a by som zdravie ostatných v čakárni a takisto aj logopédov pracujúcich 

v ambulancii. Som rodič zodpovedný za zdravie svojho dieťaťa a ostatných.  

 

6. Pre logopedickú intervenciu som sa rozhodol sám. Poznám dôvod kvôli ktorému som navštívil 
ambulanciu klinickej logopédie, a preto sa zaväzujem, že sa budem aktívne podieľať na terapii 
realizovanej v ambulancii klinickej logopédie. Viem, že som spoluzodpovedný/á za výsledok 

terapie a bez môjho aktívneho postoja bude terapia napredovať pomaly alebo vôbec. 

Uvedomujem si, že pri cvičení s mojím dieťaťom doma, vystupujem v pozícií koterapeuta 

logopéda.  Preto postupujem podľa rád logopéda a nie intuitívne, ani podľa alternatívnych zdrojov 

(internet). Robím tak preto, lebo viem, že terapia musí byť prispôsobená priamo na moje dieťa 
a jeho aktuálne schopnosti, a nemôže teda vychádzať zo všeobecných zásad a intuície. Ak doma 

s dieťaťom cvičím nesprávne, nie je to už zodpovednosťou logopéda. Zaväzujem sa s dieťaťom 
pracovať doma pravidelne. Uvedomujem si, že terapia realizovaná nárazovo má slabý efekt. 

 

7. Ak niečomu v ambulancii klinickej logopédie dobre nerozumiem, mám právo pýtať sa. 
Logopédka mi musí daný postup zreteľne vysvetliť, aby som presne vedel/a ako doma postupovať. 
Musím vedieť nielen to, čo robiť, ale aj prečo to robiť. Ak Vám niečo nie je jasné, pokojne sa 

pýtajte o dodatočné vysvetlenie. Ak doma s dieťaťom cvičíte nesprávne, výrazne tým znižujeme 

želaný efekt terapie.  
 

8. Zaväzujem sa nezamlčať žiadne dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný, 
      psychický a rečový vývin dieťaťa. Viem, že logopéd musí vedieť s akým dieťaťom pracuje. 
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9. Uvedomujem si rizika ochrany verejného zdravia v spoločnosti. Preto rešpektujem všeobecné 
uznesenia a nariadenia vydané vládou SR v dobe zhoršenej epidemiologickej situácií. To 

znamená dodržiavať všeobecne platné nariadenia napr. nosenie respirátora, nosenie rúška, 
umývanie rúk, dezinfekcia, dodržiavanie odstupov a pod. 

 

10. V ambulancii klinickej logopédie pracujú aktuálne 3 logopédky. Patríte do výhradnej 

starostlivosti jednej z nich. Na žiadosť pacienta / zákonného zástupcu nie je možné prejsť v rámci 

našej ambulancie k inej logopédke. Všetky logopédky v ambulancii pracujú podľa spoločnej 
filozofie ambulancie, a poskytujú zdravotnú starostlivosť rovnakým spôsobom. Pri nespokojnosti 
pacienta / zákonného zástupcu odporúčame zmeniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti úplne 
– odporúčame inú ambulanciu klinickej logopédie.  

 

11. Každá logopédka pracuje vo svojej miestnosti. Ak nie ste s logopédkou dohodnutí inak, vždy 
čakajte v čakárni na prízemí zdravotného strediska, ktorá je spoločná pre všetky naše priestory 

(2. vchod od parkoviska, na prízemí, spoločný pre našu ambulanciu + pediatrickú ambulanciu 
MUDr. Hrachovej + stomatologickú ambulanciu Dr. Darášová). Ak nie ste s logopédkou dohodnutí 

inak, nie je nutné klopať.  Existujú výnimočné prípady, kedy Vám logopédka bude poskytovať 
zdravotnú starostlivosť v miestnosti, kde väčšinou nechodíte (napr. kvôli tomu, že iné dieťa 
potrebuje byť v tej konkrétnej miestnosti, prípadne zmeny robíme z časových dôvodov, alebo 

kvôli skupinovým terapiám). Snažíme sa tieto zmeny komunikovať pacientom / zákonným 
zástupcom dopredu, ak je to možné. 

 

12. Od 12/2022 sa Ambulancia klinickej logopédie, Stupava zaradila medzi ambulancie, ktoré 

poskytujú praxe pre študentov VŠ (Univerzita Komenského v Bratislave, študijný odbor 
logopédia). Študentky logopédie sa učia cez náčuvy u nás v ambulancii. Zaväzujeme sa, že 
každého zákonného zástupcu alebo pacienta sa budeme dopredu pýtať, či počas nášho 
logopedického sedenia môže byť prítomný aj študent VŠ (na náčuve).  

 

 

V Stupave, dňa ..............................                                                    ........................................................... 
                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu 


