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ŠTANDARD - ODBORNÉ KONZÍLIUM

Odborné konzílium je koordinované stretnutie odborníkov, členov multidisciplinárneho tímu s cieľom overiť jednotlivé stanoviská a nastaviť ďalší postup v 
diagnostickej, poradenskej, terapeutickej, reedukačnej, rehabilitačnej a preventívnej odbornej starostlivosti.

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa 
odborného 
konzília

Koordinátor klienta zvoláva odborné konzílium v prípade, kedy posúdi on, alebo iný člen 
MD tímu prípadne na žiadosť klienta/ZZ , že je potrebné zodpovedať odborné otázky alebo 
nejasnosti, ktoré vznikli počas poskytovania odbornej starostlivosti.

Koordinátor klienta v spolupráci s iniciátorom odborného konzília stanoví hlavný cieľ, prípadne 
čiastkové ciele odborného konzília.

Vychádza z analýzy priebehu poskytovania odbornej starostlivosti (s akým problémom klient 
prišiel do poradenského zariadenia, aký postup odbornej starostlivosti bol zvolený, aké sú 
výsledky jednotlivých realizovaných odborných činností a aké odborné otázky alebo nejasnosti 
je potrebné zodpovedať pre zvýšenie efektivity poskytovanej odbornej starostlivosti).

Pri stanovení cieľa odborného konzília  sa stanoví aj zoznam odborníkov, ktorí sa zúčastnia 
odborného konzília.

Záznam o stanovených 
cieľoch konziliárneho 
stretnutia v Osobnom spise 
klienta

Zoznam účastníkov 
konziliárneho stretnutia v 
Osobnom spise klienta

Formulácia 
konziliárnych 
otázok

Po stanovení hlavného cieľa prípadne čiastkových cieľov odborného konzília Koordinátor 
klienta, prípadne v súčinnosti s ďalším OZ alebo členom MDT, formuluje konziliárne otázky, 
ktoré špecifikujú obsah odbornej diskusie.

Zaznamenané konziliárne 
otázky v Osobnom spise 
klienta
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ŠTANDARD - ODBORNÉ KONZÍLIUM

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Realizácia 
odborného 
konzília a 
odborná diskusia

Zvolanie členov odborného konzília  zabezpečí Koordinátor klienta. Pozvanie môže byť 
realizované telefonicky, e-mailom, ústne alebo písomne. 

Pozvánka obsahuje stručné tematické zameranie odborného konzília, konziliárne otázky, 
presný čas, miesto konania a zoznam účastníkov. 

Odborné konzílium pre jednotlivé prípady prebieha vždy za účasti Koordinátora klienta.

V odôvodnených prípadoch sa konziliárneho stretnutia môže zúčastniť klient/ZZ.

Koordinátor klienta ozrejmuje členom konziliárneho stretnutia doterajší proces poskytovania 
odbornej starostlivosti jej prijímateľovi a zároveň vedie a usmerňuje priebeh celého 
konziliárneho stretnutia. 

V odbornej diskusii členovia konzília postupujú podľa konziliárnych otázok.

Termín a miesto konania 
zaznamenaná v Osobnom 
spise klienta

Prezenčná listina účastníkov 
konziliárneho stretnutia v 
Osobnom spise klienta

Vyhodnotenie  
stretnutia a 
nastavenie plánu 
ďalšej odbornej 
starostlivosti

Členovia odborného konzília v tomto kroku vyhodnotia  stretnutie. Overia, či boli zodpovedané 
všetky konziliárne otázky.

Záver konziliárneho stretnutia spočíva v nastavení plánu ďalšej odbornej starostlivosti klientovi. 
V prípade potreby sa stanoví termín Ďalšieho odborného konzília.

Záverom konziliárneho stretnutia môže byť:

• stanovenie nových cieľov odbornej činnosti, 
•  stanovenie nových postupov, foriem, metód a nástrojov v procese odbornej starostlivosti,
•  objavenie sa potreby doplniť nové poznatky a informácii o prijímateľovi odbornej 

starostlivosti, 
•  potreba prizvať ďalších členov odborného konzília,
•  potreba odporúčať starostlivosť iného odborníka.

Členovia odborného konzília sa dohodnú na sledovaní a overovaní efektivity nastavených 
nových cieľov odbornej starostlivosti.

Záznam o vyhodnotení 
a priebehu odborného 
konzília v Osobnom spise 
klienta

Záznam o záveroch a 
výsledku konziliárneho 
stretnutia v Osobnom spise 
klienta
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ŠTANDARD - ODBORNÉ KONZÍLIUM

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Informovanie 
o výsledku 
odborného konzília

Iniciátor odborného konzília alebo Koordinátor klienta prediskutuje s klientom/rodičom/ZZ 
výsledok odborného konzília. 

Iniciátor odborného konzília alebo Koordinátor klienta reaguje na prípadné otázky a 
pripomienky klienta/rodiča/ZZ, vysvetľuje ďalší odborný postup a zároveň zaznamenáva spätnú 
väzbu na nové ako aj na doteraz poskytnuté odborné činnosti realizované v procese odbornej 
starostlivosti. 

Záznam o konzultácii 
o záveroch odborného 
konzília s klientom/
rodičom/ZZ v Osobnom 
spise klienta

INDIKÁTOR ODBORNÉ KONZÍLIUM 
Stanovené ciele odborného konzília, formulované konziliárne otázky, nastavenie plánu ďalšej odbornej starostlivosti, prediskutovanie s klientom/rodičom/ZZ   
záverov odborného konzília a ďalší postup odbornej starostlivosti.


