
 
Legislatívne vymedzenie: 
 
1/ Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
    (ďalej len školský zákon ) 
 

 § 130, ods. 2 : 
     Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú    
     zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického  
     poradenstva a prevencie ( ďalej len „poradenské  zariadenie“), ktorých  
     súčasťou je 

a) centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, 
b) centrum špeciálno – pedagogického poradenstva. 
 

  § 130, ods. 3 ( písm.  b ): 
      K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí 

a) výchovný poradca, 
b) školský psychológ, 
c) školský špeciálny pedagóg, 
d) liečebný pedagóg, 
e) sociálny pedagóg, 
f) koordinátor prevencie. 

 
  2/  Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
       a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
       v znení neskorších predpisov 
 
      § 20, ods. 1: Psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti 
v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo 
hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie  
a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a 
vzdelávania v školách a školských zariadeniach: vykonáva aj odborné činnosti 
psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších 
sociálnych vzťahov. Týmto nie sú dotknuté odborné činnosti psychológa 
vykonávané podľa osobitného predpisu. Poskytuje psychologické poradenstvo 
a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl 
a školských zariadení. 
        
 
§ 20 ods. 2 : 
     Školský psychológ vykonáva odborné činnosti  v rámci orientačnej 
psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo 



      hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a 
intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy 
a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, vykonáva aj odborné 
činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších 
sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo  
a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a 
školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov 
poradenských zariadení. 
 
 3.  Vyhláška MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného  
      poradenstva a prevencie 
 
       § 3, ods. 2 : 
       CPPPaP metodicky usmerňuje činnosti: 

 a)    koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách  a školských 
zariadeniach podľa § 130 ods. 5 zákona 

       b)   výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov 
              v ZŠ, SŠ a v školách pre žiakov s nadaním 
 
 
Kompetencie školských psychológov 
 
1. Prevencia  -  univerzálna 
                        -  selektívna 
    (skupinové aktivity – šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi, a i.) 
 
2. Besedy, prednášky 
 
3. Sociometria, vzťahové otázky triednych kolektívov 
 
4.  Prieskumy 
 
5. Orientačná psychologická diagnostika 
 
      Zdôrazňujeme kompetenciu školských psychológov vykonávať výlučne 
orientačnú  psychologickú diagnostiku. 
     Upozorňujeme na nutnosť voliť jednotlivé psychodiagnostické metodiky so 
zreteľom na ustanovenia školského zákona a naň nadväzujúcich vykonávacích 
predpisov takým spôsobom, aby zo strany 
školských psychológov neboli aplikované metodiky  nevyhnutné pre komplexnú 
psychologickú diagnostiku realizovanú psychológmi CPPPaP a CŠPP. 



     Psychologická diagnostika a z nej vyplývajúce odporúčania (uvedené v 
predchádzajúcich  častiach ) sú výlučne v kompetencii psychológov školských 
zariadení výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP. 
 
6. Individuálne skupinové a hromadné psychologické poradenstvo  
     pre žiakov školy (problematika osobnostného vývinu, emocionálnej  
     a sociálnej zložky, psychosomatika). 
 
7. Príprava podkladov pre psychologické vyšetrenia v zariadeniach  
     výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP, CŠPP 
     (zváženie opodstatnenosti psychologického vyšetrenia, pedagogická  
       charakteristika, komplexné podklady, komunikácia s rodičmi). 
 
 
8. Zabezpečenie odbornej starostlivosti podľa odporučenia zariadení  
     výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP, CŠPP na pôde školy 
    (žiaci so ŠVVP, začlenení žiaci, ostatné odporúčania, psychoterapia). 
 
9. Poskytovanie psychologického poradenstva vo vzťahu k zákonným 
zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy. 
 
 


