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Základné informácie o diagnostike CHRYSALIS :  
 
Diagnostika neurovývinového profilu Chrysalis je komplexným pohľadom na dieťa.  Ide o jedinečný 
systém diagnostiky vyvinutý našim interdisciplinárnym tímom.  
Snažíme sa hľadať príčiny, ktoré spôsobujú ťažkosti dieťaťa. Na dieťa sa pozeráme ako na jedinečnú 
bytosť a preto hľadáme aj jeho zdroje zvládania a iné pozitívne stránky. Chrysalis pozostáva z niekoľkých 
častí. Pred samotnou diagnostikou prosíme rodičov o vyplnenie obsiahleho dotazníka, ktorý je 
potrebný zaslať max. 1 týždeň pred diagnostikou. Emailom vám taktiež zašleme dokument, kde je 
spísaný zoznam odborných správ, ktoré sú taktiež potrebné doložiť k diagnostike. V deň diagnostiky prídu 
rodičia (ideálne obaja) s dieťaťom o 9:00. Približne 3 hodiny pracujú naši odborníci jednak s dieťaťom 
a jednak s rodičmi. Po celkovej analýze všetkých získaných údajov informujeme rodičov o výsledkoch. 
Približne o 15:00 odchádzajú rodičia so záverečnou správou, kde nájdu výsledok testovania a podrobne 
rozpísané jednotlivé čiastkové funkcie profilu dieťaťa. Vo výslednej správe sú spísané aj konkrétne 
odporúčania a možnosti pomoci.  Vzhľadom na to, že externe spolupracujeme s centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva (CŠPP) Nosko Health Prevention, vieme Vám vďaka našej správe zabezpečiť 
odporúčania do školy ako integrácia, osobný asistent, IVVP alebo iné úľavy podľa potreby. 
 
Najobsiahlejšia časť diagnostiky je testovanie CNS – centrálnej nervovej sústavy. Tá pozostáva z testov na 
reflexy, koordináciu, rovnováhu, motoriku (hrubú, jemnú, oromotoriku), zrakové a sluchové testy, testy 
na lateralitu, na priestorovú orientáciu, na mozoček, kognitívne a exekutívne funkcie, vnímanie telesnej 
schémy, zmyslové vnímanie, a testy na dysdiadochokinézu.  
 
Cena = 300€ (možnosť návrhu splátkového kalendára) 
 
Nechceme, aby boli financie prekážkou! V prípade, že máte o diagnostiku CHRYSALIS seriózny záujem, ale 
z finančných dôvodov si ju nemôžete dovoliť, neváhajte nám napísať. Neustále hľadáme zdroje (projekty, 
2%, finančné zbierky) pre náš nadačný fond FASCINUJÚCE DETI, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu 
množstvu rodín. Zašlite nám žiadosť o zľavu, kde bližšie popíšete Vašu situáciu. Náš tím posudzuje žiadosti 
jednotlivo a pomocou nadačného fondu môže poskytnúť zľavu až do 40 % z danej sumy. 
 
Upozornenie: V prípade, že si u nás definitívne potvrdíte termín diagnostiky, zároveň súhlasíte 
s povinnosťou platby. Ak zrušíte termín diagnostiky z akýchkoľvek dôvodov 7 dní a menej od 
dohodnutého termínu, je nutné uhradiť 50 % z ceny. Prosíme vás, aby ste toto opatrenie brali na 
vedomie. Na tento deň si pracovníci nášho centra rezervujú celý deň iba pre vás. Za pochopenie 
ďakujeme. 


