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INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKOM, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKOM, 

LOGOPEDICKOM a SOCIÁLNO-PEDAGOGICKOM VYŠETRENÍ A ODBORNEJ 

STAROSTLIVOSTI 

(starostlivo preštudujte pred podpísaním informovaného súhlasu) 

 

    Psychologické,  špeciálno-pedagogické, logopedické  vyšetrenie: 

- vykonáva sa na základe vopred daného informovaného súhlasu zákonného zástupcu/ 

poručníka/ klienta nad 18 rokov s poskytnutou odbornou starostlivosťou, 

- trvá zvyčajne 2 až 4 hodiny podľa charakteru problému, 

- obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade iných 

oblastí ovplyvňujúcich sociálny, osobnostný a vzdelávací vývin dieťaťa, 

- realizuje sa  individuálnou alebo skupinovou formou. 

Sociálno-pedagogické vyšetrenie sa realizuje len s písomným súhlasom  zákonného 

zástupcu/poručníka/ klienta nad 18 rokov. Súčasťou je zisťovanie sociálnej histórie klienta, 

úrovne sociálneho prostredia, úroveň sociálneho správania v rodine, škole a širšom sociálnom 

prostredí a na zisťovanie prítomnosti porúch sociálneho vývinu.   

         Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje - psychologické,   špeciálno-

pedagogické, logopedické  a sociálno-pedagogické metódy, ktoré vychádzajú z odborných 

vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, logopédii a sociálnej 

pedagogike. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou osobného spisu dieťaťa 

(§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) spolu s ostatnými údajmi získanými 

pred vyšetrením - napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia 

- záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – správa z 

diagnostického vyšetrenia ( ak sa vypracúva), závery z konzultácií.  

O výsledku odborného vyšetrenia a priebehu ďalej poskytovanej odbornej starostlivosti 

sú klienti (žiak, študent, klient nad 18 rokov, zákonní zástupcovia alebo poručníci) informovaní 

v osobnom rozhovore. V prípade, že sa z vyšetrenia vypracúva „Správa z diagnostického 

vyšetrenia“ je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál si prevezme zákonný 

zástupca/poručník/klient nad 18 rokov osobne a na základe odporúčania 

psychológa/špeciálneho pedagóga/logopéda/sociálneho pedagóga ho odovzdá škole alebo  

školskému zariadeniu, prípadne na základe vlastného uváženia s ním naloží podľa svojho 

rozhodnutia. Druhý originál podpísaný zákonným zástupcom/poručníkom/klientom nad 18 

rokov sa následne stáva súčasťou Osobného spisu.   

  Odborná činnosť (psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická a sociálno-

pedagogická ) sa vykonáva na základe žiadosti zákonného zástupcu/ poručníka/ klienta nad 18 

rokov o poskytnutie odbornej starostlivosti dieťaťu/klientovi nad 18 rokov.  Odbornú 

starostlivosť je možné kedykoľvek  odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. 
Dôsledkom odmietnutia je, že dieťa/klienta nad 18 rokov nie je možné vyšetriť a navrhnúť 

cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov a ďalšieho poskytovania poradenstva, napr. 

o ďalšej profesijnej, či študijnej orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia a pod. Výhodou 

vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností 

dieťaťa/klienta nad 18 rokov a prípadná identifikácia možných nežiadúcich vplyvov, ako aj 

návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov či 

profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie. 
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Osobné údaje sú zisťované v rozsahu § 11, ods. 6 pís. a) b) zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní: 

          O dieťati/klientovi nad 18 rokov: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, 

bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna 

úroveň vrátane výsledkov psychologickej,  špeciálno-pedagogickej, logopedickej  a sociálno-

pedagogickej diagnostiky. 

          O rodičoch: identifikácia (meno a priezvisko, adresa, trvalé bydlisko, telefónny 

kontakt). 

    

Ďalšia dokumentácia v zmysle § 11  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

je najmä: 

- návrh na vzdelávanie dieťaťa/žiaka/klienta nad 18 rokov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami - materskej škole, základnej škole,  strednej škole,  vysokej škole 

a  špeciálnej škole, 

- správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa/žiaka/klienta nad 18 rokov a písomné vyjadrenie 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

 

        Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, odborný zamestnanec je povinný zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení 

pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. 1, pís. c.) zákona č.  552/2003 

o výkone prác vo verejnom záujme, §3  zákona č. 199/1994 o psychologickej činnosti, §79 

zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

          S týmito údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu 

zákonného zástupcu/poručníka dieťaťa nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynutí 

skartovacej lehoty, ktorá je podľa § 5, ods. 3, pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č. 326/2008 20 rokov, budú skartované a zničené. 

    

Odborné vyšetrenie a odborná starostlivosť je v Centre poradenstva a prevencie 

poskytované bezplatne ( § 130, ods. 7, zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon ). 
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