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Školské zariadenia  

výchovného poradenstva  

a prevencie - §130 odst. (2) 

Základnými zložkami systému sú: 

 Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP) 

 Centrum špeciálno-pedagogického  

    poradenstva (CŠPP) 

 

 Ďalšie zložky - §130 odst.( 3) : 

    výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny 

pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, koordinátor 

prevencie 



 
Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie - CPPPaP: 
§132, odst. (1)  

Poskytuje komplexnú psychologickú, 

špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, 

poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom 

okrem detí zo zdravotným postihnutím najmä v 

oblasti optimalizácie ich osobnostného, 

vzdelávacie a profesijného vývinu, starostlivosti 

o rozvoj nadania, eliminovania porúch 

psychického vývinu a porúch správania. 

 



•   

   

 

 

 

 

 

 
Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva – CŠPP  - § 133, odst.(1): 

     

Poskytuje komplexnú špeciálnopedagog. 

činnosť, psychologickú, diagnostickú, 

poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, 

metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú 

odbornú činnosť a súbor peciálnopedagog. 

intervencií deťom so zdravotným 

postihnutím vrátane detí s vývinovými 

poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny 

rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 



• CPPPaP: klienti bez špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb (ŠVVP), klienti so ŠVVP 

vyplývajúcimi z nadania, sociálne 

znevýhodneného prostredia, vývinových porúch, 

choroby a/alebo porúch správania. 

• CŠPP: klienti so ŠVVP vyplývajúcimi zo 

zdravotného postihnutia a/alebo vývinových 

porúch. 

 

 

Klienti zariadení 

výchovného poradenstva  

a prevencie  



Klienti so ŠVVP  

Zdroj: http://www.minv.sk/?Poradenske_zariadenia_OBUTN_OS_OOaMC 



CPPPaP – realizuje vyšetrenie školskej 

spôsobilosti, kariérové poradenstvo, 

realizuje diagnostiku porúch učenia a 

správania, realizuje prevenciu u zdravej 

populácie.    

CŠPP – realizuje vyšetrenie školskej 

spôsobilosti, realizuje diagnostiku, 

kariérové poradenstvo a prevenciu u detí so  

zdravotným postihnutím vrátane 

vývinových porúch /učenia, správania/.  

 

 

 



CPPPaP vyhľadáva a vedie 

evidenciu detí podľa odseku 1. 

(§132 ods.3) 
 

• Na základe žiadosti riaditeľa ZŠ alebo SŠ a podpísaného 

informovaného súhlasu zákon. zástupcom, je CPPPaP oprávnené 

realizovať  skupinovú depistáž porúch učenia, zisťovať úroveň 

čitateľskej gramotnosti, klímu v triede, realizovať kariérové 

poradenstvo, vyšetrenie školskej spôsobilosti, preventívne aktivity a 

pod. v triedach ZŠ a SŠ. 

• CPPPaP s výsledkami depistáže a vyšetrenia oboznámi rodičov 

žiakov a školu.  

• V prípade, že je potrebná ďalšia odborná starostlivosť o žiaka, 

realizuje sa len na základe predchádzajúceho súhlasu zákonného 

zástupcu.  

• CPPPaP vydá rozhodnutie o zaradení dieťaťa do starostlivosti 

všetkým žiakom. 

 



CŠPP vyhľadáva a vedie 

evidenciu detí podľa odseku 1. 

(§133 ods.3) 
 

• Na základe žiadosti riaditeľa ZŠ alebo SŠ a podpísaného 

informovaného súhlasu zákon. zástupcom, je CŠPP oprávnené 

realizovať  skupinovú depistáž porúch učenia v triedach ZŠ aj 

žiakom bez zdravotného postihnutia.  

• CŠPP s výsledkami depistáže oboznámi rodičov žiakov a školu.  

• V prípade, že sa u žiakov zistia prediktory porúch učenia, navrhne 

rodičom individuálnu diagnostiku, ktorú realizuje len na základe 

predchádzajúceho súhlasu  zákonného zástupcu.  

• V prípade ZISTENIA porúch učenia CŠPP vydá rozhodnutie o 

zaradení dieťaťa do evidencie CŠPP a preberá ho do svojej odbornej 

starostlivosti. 

 



Postup pri vydávaní rozhodnutí o zaradení do 

starostlivosti pri práci CPPPaP a CŠPP v školách  

Žiadosť školy 

Informovaný 

súhlas 

Oboznámenie 

s výsledkami 

Depistáž  

Potreba 

ďalšej 

statrostlivo

sti 

Nie 

Áno 

Diagnostika 

Diagnóza Nie Áno 

Rozhodnutie 

Odb. starostlivosť 

Žiadosť školy 

Informovaný 

súhlas 

Oboznámenie 

s výsledkami 

Depistáž alebo 

diagnostika 

Potreba 

ďalšej 

statrostlivo

sti 

Rozhodnutie 

Nie Áno 

Odb. starostlivosť 

CŠPP CPPPaP 



 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pozornosť. 

Za obsahovú správnosť zodpovedajú: 

PhDr. Ľubica Glombová (CŠPP) 

Mgr. Zuzana Matejčíková Šareková (CPPPaP) 


