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ŠTANDARD – PRIJATIE A EVIDENCIA KLIENTA*

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Prijímacia 
kancelária

Zodpovedný 
zamestnanec 
poverený 
príjmom a 
evidenciou 
klientov

Úvodný kontakt Klient – dieťa so zdravotným postihnutím, s rizikovým  alebo oneskoreným 
psychomotorickým vývinom a jeho rodina. Zákonný zástupca z vlastnej iniciatívy alebo 
na odporúčanie lekára, pedagóga alebo iného odborníka (odborník CVI/SVI, predškolské 
zariadenie, komunitný pracovník so súhlasom rodiča) kontaktuje poradenské zariadenie 
formou:
•  telefonicky
•  písomne 
•  osobne  
•  online  (email, online formulár).

Žiadosť klienta je zaznamenaná a obsahuje nasledovné údaje:
•  dôvod žiadosti
•  meno a priezvisko klienta, jeho vek; meno a kontakt na zákonného zástupcu, dátum 
prijatia žiadosti
•  kto zaevidoval žiadosť.

Posúdenie kompetencií OZ/ poradenského zariadenia:
•  vo vzťahu k prezentovanému problému, požiadavke ZZ
•  cieľovej skupiny (vek, zdravotné postihnutie/znevýhodnenie)
•  v prípade vyhodnotenia odborným zamestnancom, že ide o stav, ktorý si vyžaduje krízovú 
intervenciu, postupuje sa podľa Štandardu Krízová intervencia.

Ak zariadenie nemôže zabezpečiť potrebnú odbornú starostlivosť v rozhovore  sa vysvetlia 
ZZ dôvody neprijatia klienta a OZ poskytne  ZZ informácie  a kontakt  na iné poradenské 
zariadenie/ odborné pracovisko.

Evidencia – písomný 
záznam o prvom kontakte 
so žiadateľom

Pridelené registratúrne 
číslo

Kontaktné údaje

Evidencia – písomný 
záznam o neprijatí klienta 
a kde bol odoslaný

 Prílohy
Evidenčná kniha 
klientov (písomný/
elektronický záznam) 

 Prílohy
Formulár prvého 
kontaktu pre klienta– 
požiadavka na 
konzultáciu

* Za klienta v ranej starostlivosti považujeme dieťa vo veku 0 – 7 rokov a jeho rodičov/ZZ, ktorí oslovia zariadenie za účelom poskytovania odbornej starostlivosti. 
Formálne sa klientom stanú po podpísaní Informovaného súhlasu a dieťa ním môže byť až do ukončenia prípravy na povolanie.
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ŠTANDARD – PRIJATIE A EVIDENCIA KLIENTA

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec
(vedúci OZ, 
poverený 
OZ)

Prijímacia 
kancelária

Pridelenie 
žiadosti a 
stanovenie 
termínu 
konzultácie
a objednanie

Po posúdení žiadosti je táto pridelená príslušnému odbornému zamestnancovi (tento sa 
môže stať Koordinátorom klienta v rámci poskytovanej starostlivosti v zariadení). Klientovi 
je pridelený termín stretnutia.

Kontaktovanie klienta/zákonného zástupcu s cieľom:

• informovanie klienta o termíne, spoločná dohoda na termíne konzultácie, poskytnutie 
krátkej informácie o priebehu prvého stretnutia, upozornenie o potrebe priniesť odbornú 
dokumentáciu súvisiacu s problémom klienta (lekárska správa, správa z psychologického, 
špeciálnopedagogického vyšetrenia, a i.)

• ak prichádza dieťa na podnet predškolského zariadenia, zákonný zástupca prinesie 
pedagogickú charakteristiku žiaka vypracovanú triednym učiteľom. 

Písomný záznam v 
evidencii klienta, o 
pridelenom Koordinátorovi 
klienta
a stanovenie termínu 
stretnutia najneskôr do 10 
dní od úvodného kontaktu

Termín  prvého 
informačného stretnutia 
maximálne 3 týždne 
od prvého kontaktu s 
klientom,
podľa závažnosti problému 
klienta/ jeho situácie

 Prílohy
Formulár pre 
pedagogickú 
charakteristiku dieťaťa 
pre vek 3-7 rokov

OZ/ Koordinátor 
klienta

Vedenie vstupnej 
konzultácie

Vstupná konzultácia obsahuje poučenie klienta a jeho ZZ o priebehu konzultácie a žiadanej  
odbornej starostlivosti. 

Klient a jeho rodina  sa získava  pre spoluprácu. Kladie sa dôraz na spoluúčasť, 
spoluzodpovednosť a podporu rodičovských kompetencií, posilňovanie  rodičov/ZZ. 
Podporuje sa partnerský prístup k rodine ako súčasť podpory dieťaťa. V rozhovore  sa 
spoločne zadefinujú potreby klienta a jeho rodiny (možno využiť dotazníkovú formu).

Klient je poučený o možnostiach multidisciplinárnej starostlivosti   a o spolupráci v rámci  
MDT. 

ZZ podpíše informovaný súhlas a stanoví sa termín pre ďalšiu odbornú činnosť. Tento 
termín má pri zohľadnení akútnosti problému/situácie klienta byť poskytnutý maximálne do 
3 týždňov.

Klientovi je pridelený Koordinátor klienta, teda odborný zamestnanec, ktorý bude 
zodpovedný za plynulý prenos informácií smerom ku klientovi a zároveň bude získané 
informácie spracovávať v poradenskom zariadení. 

Podpíše sa  Kontrakt o spolupráci v rámci odbornej starostlivosti. 

Založenie Osobného 
spisu klienta s prideleným 
evidenčným číslom

Podpísané tlačivo 
Informovaný súhlas 
zákonným zástupcom
Obsahuje  aj súhlas  o 
spracovaní a zdieľaní  
GDPR údajov v rámci MDT

Dotazník pre rodičov 
zameraný na zadefinovanie 
ich potrieb

 Prílohy
Dotazník pre rodičov o 
potrebách rodičov

 Prílohy
Kontrakt o spolupráci

NDIKÁTOR PRIJATIE A EVIDENCIE KLIENTA 
Indikátorom prijatia klienta je uplatnenie postupu vybavovania žiadosti, založenie Osobného spisu s evidenčným číslom klienta, podpísaný Informovaný súhlas. Rodič/ZZ je 
poučený o povahe a priebehu odbornej starostlivosti a spolupráci MDT. Je zoznámený s Koordinátorom klienta.
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ŠTANDARD – ANAMNÉZA, DIAGNOSTIKA, ANALÝZA ÚDAJOV A ICH ODBORNÉ POSÚDENIE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Zber 
anamnestických 
údajov

Získava sa pomocou anamnestického rozhovoru  alebo škálových  a exploračných  nástrojov 
a dotazníkov.

Zisťuje sa:
•  rodinná anamnéza,
•  osobná a zdravotná anamnéza,
•  sociálna anamnéza,
•  výchovná anamnéza.

Záznam o anamnestických 
zisteniach v Osobnom 
spise

 Prílohy
Anamnestický dotazník

 Prílohy
Posudzovacie škály

Vedenie 
diagnostického 
rozhovoru

Diagnostický rozhovor nadväzuje na zosnímanú anamnézu.  Otázky sú kladené na priame 
vymedzenie silných stránok dieťaťa, jeho vývinových možností v rovine funkčnosti a 
participácie, identifikovaných a potencionálnych vývinových rizík a vedú k stanoveniu 
predbežnej hypotézy.
Získavajú sa informácie  o zdrojoch rodiny a prípadných doterajších  krokoch smerujúcich k 
riešeniu a k inklúzii.  Vyhýba sa duplikovaniu získavania informácií.

Zisťuje sa predstava klienta/zákonného zástupcu o riešení problému a rozhovorom sa 
získava pre spoluprácu.

Podľa možností prebieha ambulantne alebo na mieste, ktoré je pre klienta - dieťa 
prirodzené a kde je možné zabezpečiť jeho primárne potreby.

Súčasťou diagnostického procesu je diagnostický  rozhovor  v MDT.

V spolupráci v MDT sa vykonáva analýza  získaných informácií na základe  definovanej 
zákazky  a dohôd medzi klientom a zariadením  uvedených  v  kontrakte o spolupráci. 
Ide  o zhromažďovanie  a štúdium  údajov z dokumentácie klienta ako sú lekárske správy, 
pedagogická charakteristika, správy z predchádzajúcich  psychologických, špeciálno- 
pedagogických vyšetrení, závery ďalších  kľúčových OZ v MDT.

Zistené informácie vedú k stanoveniu predbežnej hypotézy – čo klientovi môže OZ 
poskytnúť a aké benefity mu môže priniesť odborná  multidisciplinárna  starostlivosť v 
poradenskom  zariadení. 

Záznam o diagnostickom 
rozhovore v Osobnom 
spise

Kontrakt o spolupráci

Založenie dokumentácie 
poskytnutej so súhlasom 
ZZ: Lekárske správy, 
správy z predchádzajúcich 
psychologických, špec.
ped. vyšetrení, závery 
OZ v MDT, správa o 
poskytovanej včasnej 
intervencii v rámci SVI

Stanovenie 
predbežnej 
hypotézy

Zahŕňa proces analýzy nadobudnutých informácií od klienta a o klientovi. Je s klientom/
ZZ zdieľaná a podporovaná. Určí odborného zamestnanca, ktorý bude v ďalšom kroku 
vykonávať odbornú činnosť a určí  druh odbornej činnosti, ktorú klient požaduje.

Plán odbornej starostlivosti 
poskytovanej klientovi na 
ďalších stretnutiach

 Prílohy
Záznam do Osobného 
spisu

Dátum vyšetrenia do 
objednávacej knihy 
ku konkrétnemu 
odborníkovi
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ŠTANDARD – ANAMNÉZA, DIAGNOSTIKA, ANALÝZA ÚDAJOV A ICH ODBORNÉ POSÚDENIE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Stanovenie 
diagnostického 
cieľa

Základom je stanovená predbežná hypotéza, ktorá určí kľúčovú odbornosť OZ. Kľúčovým 
indikátorom je to, aby sa klientovi dostalo všetkých možností odbornej diagnostiky 
paralelne u viacerých odborných zamestnancov podľa vývinovej priority.  Diagnostický 
cieľ je východiskom pre výber  metód, nástrojov a postupov.  S rodičmi /ZZ  sa diskutuje 
o diagnostickom cieli, spresňuje sa jeho formulácia, aby zodpovedala cieľom rodičov/ZZ 
a ponuke poradenského zariadenia. Rodičia/ZZ sú spolutvorcami diagnostického cieľa a 
ďalšieho postupu.

Plán odbornej činnosti  - 
psychologickej, špeciálno-
pedagogickej, logopedickej 
a i.

Písomný záznam  v 
Osobnom spise klienta
o dg. cieli a o oboznámení 
rodiča

Výber vhodných 
diagnostických 
metód

Na základe diagnostického cieľa vyberáme primerané metódy a nástroje, ktoré vedú k 
zisteniu diagnostického záveru s prihliadnutím na zdravotné možnosti a potreby klienta.

Písomný záznam o 
vybraných diagnostických 
metódach v Osobnom 
spise

Použitie 
diagnostických 
metód

Použitie diagnostických metód, nástrojov  podľa štandardizovaného resp. štandardného 
postupu (príručka, vzdelávanie, kurz, výcvik). Ide o pozitívnu diagnostiku zameranú na 
potenciál dieťaťa.

Záznamové hárky založené 
v Osobnom spise klienta

Vyhodnotenie 
diagnostických 
metód 

Vyhodnotenie použitých diagnostických metód podľa štandardizovaného resp. 
štandardného postupu (príručka, vzdelávanie, kurz, výcvik).Analýza  získaných 
diagnostických údajov. Zhodnotenie  potenciálu dieťaťa, ktorý smeruje  k jeho najvyššej 
miere funkčnosti a participácie, samostatnosti a inklúzii.

Záznamové hárky založené 
v Osobnom spise klienta

Interpretácia Vyvodzovanie záverov  na základe odborného úsudku OZ zo získaných informácií (výsledky z 
diagnostického procesu, anamnézy, rozhovoru, pozorovania, z pedagogickej charakteristiky, 
zdravotných záznamov, iných odborných záznamov). 

Verifikovanie predbežnej hypotézy a diagnostického cieľa na základe získaných výsledkov z 
diagnostiky.

Interpretácia vedie:
• k potvrdeniu diagnostického cieľa a ukončeniu diagnostického procesu určením 

diagnostického záveru a formuláciou následných opatrení.

V prípade, že po interpretácii nadobudnutých informácii   sa nedospeje k diagnostickému 
záveru:
• dochádza k zamietnutiu predbežnej hypotézy a potrebe preformulovať diagnostický cieľ, 
• alebo vedie k potrebe konziliárneho stretnutia  MDT.

Správa z diagnostického 
vyšetrenia 

Vytvorenie diagnostických 
otázok ako podklad pre 
konziliárne stretnutie.
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ŠTANDARD – ANAMNÉZA, DIAGNOSTIKA, ANALÝZA ÚDAJOV A ICH ODBORNÉ POSÚDENIE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Konziliárne 
stretnutie

Stretnutie multidisciplinárneho konziliárneho tímu na podnet koordinátora klienta alebo 
odborného zamestnanca, zamerané na konzultovanie výsledkov diagnostiky, diagnostických 
záverov. 

Riešenie diagnostických otázok a návrh/stanovenie ďalšieho postupu.

Konziliárne stretnutie prebieha podľa procesného štandardu Konziliárne stretnutie.

Záznam o konziliárnom 
stretnutí, závery v 
Osobnom spise klienta

Stanovenie 
diagnostického 
záveru a 
formulácia 
odporúčaní

Formulácia diagnostického záveru na základe výsledkov z diagnostického procesu, určenie 
zóny najbližšieho vývinu dieťaťa. Diagnostická správa obsahuje jeho silné/slabé stránky a 
odporúčania.

Správa z diagnostického 
vyšetrenia, obsahuje aj 
odporúčaný termín na 
rediagnostiku

Vedenie 
výstupného 
hodnotiaceho 
rozhovoru

Podľa potreby sa realizuje  v MDT priebežne počas diagnostického procesu, ale vždy 
po ukončení diagnostiky, kedy je rodič informovaný o čiastkových zisteniach a záveroch 
diagnostiky. 

Výsledky diagnostiky sú interpretované ako prostriedok na mapovanie zmeny u klienta a 
ako  východisko pre individuálny stimulačný plán podpory vývinu dieťaťa.

V Osobnom spise je 
založená správa, podpis 
rodiča/zák. zástupcu, 
že bol oboznámený/
poučený a súhlasí s ďalším 
postupom. 

INDIKÁTOR ANAMNÉZA, DIAGNOSTIKA, ANALÝZA ÚDAJOV A ICH ODBORNÉ POSÚDENIE
Indikátorom diagnostického procesu sú záznamy do Osobného spisu o diagnostickom cieli, použitých diagnostických metódach a nástrojoch, stanovenie diagnostického záveru a 
záznam o konzultácii z výstupného rozhovoru  s rodičom/ZZ .
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ŠTANDARD – INTERVENCIA  (STIMULÁCIA, REEDUKÁCIA,TERAPIA, REHABILITÁCIA)  A PORADENSTVO

Cieľom je optimalizácia vývinu dieťaťa, stimulácia jeho potenciálu a eliminácia sekundárnych dôsledkov zdravotného postihnutia/znevýhodnenia prostredníctvom 
špeciálnopedagogických, liečebnopedagogických, rehabilitačných a psychologických postupov a metód za účelom úspešného  začlenenia dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Podpora a poradenstvo, koordinovanie rodiny dieťaťa pri zvládaní náročnej  životnej situácie. 

Klientom zariadenia je dieťa, poberateľom služby je aj jeho primárna rodina. Intervencie sú nevyhnutné smerom k primárnej rodine a sociálnemu prostrediu, ktoré vstupuje do 
interakcie s klientom. Spolupráca rodiny je nevyhnutná pre zabezpečenie požadovanej zmeny stavu. 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Vednie vstupnej 
konzultácie

Na základe predchádzajúcej diagnostiky, posúdenia a syntézy doteraz nadobudnutých 
informácií o klientovi  sú  ZZ/rodičia oboznámení o možnostiach poskytovanej intervencie. 

Predstaví sa im ponuka zariadenia v oblasti intervenčných postupov (stimulačných 
programov, rehabilitácie,  reedukácie, terapie), nadväzuje sa spolupráca.

Sú poskytnuté informácie o ziskoch a efektoch ponúkaných intervencií a poradenstva, 
poukáže sa na limity metódy a reálne možnosti zmeny u klienta.  

Rodičia/ZZ sa dozvedajú relevantné  a stručné informácie o odbornej spôsobilosti OZ, 
kvalifikácii a skúsenostiach a základných pravidlách intervenčného postupu

Písomný záznam zo 
vstupného rozhovoru 
obsahujúci dôvody/
zdôvodnenie indikácie 
intervenčnej alebo inej 
odbornej starostlivosti pre 
klienta

Stanovenie cieľa 
intervencie

Počas vstupnej konzultácie sa stanovuje intervenčný/rehabilitačný cieľ/cieľ reedukácie, 
ktorý je predstavený klientovi/ZZ. Pri formulovaní cieľa sa  vychádza  z možností 
poradenského zariadenia, očakávaní klienta/ZZ a analýzy dostupných informácií o klientovi. 

Cieľ  sa stanovuje v rozhovore s rodičom, je individuálne prispôsobený na potreby dieťaťa, 
jeho rodiny a reflektuje možnosti participácie všetkých zapojených.

Záznam v Osobnom spise 
klienta

Výber 
intervenčných 
metód a 
stanovenie 
kontraktu

Na základe stanového cieľa sa v  rámci  MDT vyberú metódy v závislosti od personálnych a 
materiálnych možností príslušného poradenského zariadenia a klientových potrieb. Tieto sú 
dohodnuté v kontrakte s rodičmi/ZZ.

Kontrakt s rodičmi/ZZ

Vypracovanie 
individuálneho 
plánu

Naplánovanie použitia zvolených metód, frekvencie  stretnutí, kontrolných krokov a 
kompetencií zapojených (OZ, ZZ - R, dieťa).
Zásadným krokom je dohodnutie podmienok a miery participácie zapojených.

Individuálny plán RP a I 
odbornej intervencie v 
Osobnom spise

Záznam v Osobnom spise

Realizácia 
odbornej 
intervencie

Realizácia konkrétnych intervenčných postupov podľa Individuálneho plánu. Záznam v Osobnom spise
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ŠTANDARD – INTERVENCIA  (STIMULÁCIA, REEDUKÁCIA,TERAPIA, REHABILITÁCIA)  A PORADENSTVO

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec, 
supervízor,  
priamy 
nadriadený, 
koordinátor 
klienta

Evalvácia 
intervenčného 
procesu

Prehodnotenie napĺňania cieľa intervencie. Výsledkom môže byť ukončenie, pokračovanie, 
zmena metód alebo odporúčanie inej odbornej starostlivosti. 

Pri evalvácii môžeme dospieť k nasledovným záverom:

• Úplné ukončenie odbornej intervencie pri naplnení potrieb klienta (dosiahnutie cieľov). 
• Intervalová intervencia (potreba časového prerušenia a potom opätovne aplikovaná 

intervencia).
• Prerušenie intervencie (potreba prizvania ďalších odborníkov pre objektívne posúdenie 

účinku, použitých metód, postupov, apod. potreba doplnenia, prípadne zmena metód, 
iné).

• Odporúčanie inej odbornej starostlivosti.
• Prehodnotenie intervenčného cieľa a pokračovanie v intervencii (rekontraktovanie).

Evalvácia procesu odbornej intervencie sa realizuje v spolupráci  s Koordinátorom klienta 
a MDT, ktorí poskytujú klientovi odbornú starostlivosť, s cieľom objektívne posúdiť účinok 
a/alebo navrhnúť ďalší postup, metódy a pod. Podkladom evalvácie je aj spätná väzba od 
klienta/ZZ/ ďalších kľúčových osôb  - PZ. Realizuje sa formou konzília, intervízie, konzultácie.

Záznam v individuálnom 
pláne odbornej starostlivosti 
v Osobnom spise

Záznam o zmene 
intervenčného cieľa a o 
rekontraktovaní 

Realizácia 
poradenstva

Paralelne  s procesmi priamej  intervencie  klientovi – dieťaťu, OZ  poskytuje podporu 
a poradenstvo  rodine/ZZ -  v zmysle  zvyšovania informovanosti, hľadania vnútorných 
zdrojov na zvládnutie traumy,  podpory rodičovských kompetencií a prijatia zdravotného 
postihnutia/znevýhodnenia dieťaťa.

Realizácia 
tranzitu

Tranzit predstavuje priamu odbornú činnosť s klientom, zákonným zástupcom a 
pedagogickými zamestnancami materskej/základnej školy s cieľom zabezpečiť 
zaškolenie dieťaťa v materskej/základnej škole. Predstavuje špecifickú odbornú činnosť, 
ktorá zohľadňuje klientove potreby a možnosti materskej/základnej školy. V rámci 
multidisciplinárneho tímu (dieťa, zákonný zástupca, pedagógovia, odborný zamestnanec 
poradenského zariadenia a v prípade potreby aj iný člen multidisciplinárneho tímu) sa 
zabezpečuje plynulý prechod do vzdelávacej inštitúcie.

 Prílohy
Metodický postup pre 
realizáciu tranzitu
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ŠTANDARD – INTERVENCIA  (STIMULÁCIA, REEDUKÁCIA,TERAPIA, REHABILITÁCIA)  A PORADENSTVO

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Vedenie 
výstupnej 
konzultácie

Výstupná konzultácia je obojstranou spätnou väzbou pre klienta, ZZ a odborného 
zamestnanca (možnosť zapojiť koordinátora klienta) o priebehu a výsledkoch odbornej 
intervencie. Nadväzuje na priebežné  hodnotenie efektu intervencie . Výstupná konzultácia 
po procesnom kroku evalvácie ako celková spätná väzba obsahuje odporúčania ďalšej 
starostlivosti.

Záznam o odporúčaniach v 
Osobnom spise klienta

INDIKÁTOR INTERVENCIA A PORADENSTVO 
Indikátorom intervenčných postupov je vstupná konzultácia, ktorá vedie odborníka k stanoveniu  intervenčného  (stimulačného, rehabilitačného,  reedukačného, 
terapeutického) a poradenského cieľa, výberu intervenčných a poradenských metód. Podstatnou časťou intervencie a poradenstva  je evalvácia procesu v spolupráci s 
Koordinátorom klienta, MDT a spätná väzba rodičov/ ZZ pri výstupnej konzultácii.


