
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čo chce NP Štandardy dosiahnuť? 

O projekte 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej 

“VÚDPaP”) realizuje národný projekt Štandardizáciou systému 

poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce (ďalej “NP 

Štandardy“) od 1. júna 2019 s víziou ponúknuť oporný bod pre podporu 

kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických 

činností. Štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami 

a ich rodiny, dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť 

zakotvenú v multidisciplinárnom prístupe. 

 

• priniesť procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie a na ne nadväzujúce obsahové, výkonové a 

materiálno-technické štandardy, 

• overiť a rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu v praxi, 

• rozvíjať odborné kompetencie 1718 pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom sociálno- 

psychologického výcviku, vzdelávania v terapeutických metódach, vzdelávania v supervízii a inovačného vzdelávania v 

oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, 

• podporiť strategický rozvoj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych 

výchovných zariadení (Diagnostické centrum, Liečebno-výchovné sanatórium, Reedukačné centrum) vrátane podpory pri 

získavaní zdrojov pre implementáciu štandardov do bežnej praxe, 

• nastaviť kontinuálny zber inovácií v systéme VPaP, 

• nastaviť systém overovania kvality odborných a odborno-metodických činností v prepojení na štandardy 

 
Zámerom NP Štandardy je prispieť k eliminácii školskej neúspešnosti a zvýšeniu kvality života detí prostredníctvom 

efektívneho, odborne zabezpečeného poradenského systému s multidisciplinárnym prístupom k dieťaťu a jeho rodine. 

 
 

 
Realizácia projektu 

na celom území SR 

 
 

Minimálne 63 inštitúcií 

zapojených do spolupráce 

 

Začiatok projektu: jún 2019 

Koniec projektu: máj 2023 



Tvorba štandardov je postavená na kľúčových pilieroch: 

Rané poradenstvo 

MDP pre inklúziu 

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo 

Aktívny rodič 

Supervízia pre kvalitu 

Inovácie pre prax 

 

 
 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť, nastaviť, overiť a multiplikovať štandardy poradenského 

systému s jasne stanovenými postupmi, procesmi, výkonmi a nástrojmi, vďaka ktorým: 

 
zachytíme potreby a prekážky na strane dieťaťa smerujúce k školskej, spoločenskej a/alebo 

kariérovej neúspešnosti včas, prostredníctvom odborných diagnostických nástrojov a 

optimálnej interpretácie výsledkov, 

zabezpečíme odbornú a komplexnú starostlivosť dieťaťu/žiakovi cez multidisplinárny prístup 

kľúčových odborníkov potrebných pre riešenie potrieb a prekážok dieťaťa/žiaka a jeho 

rodiny,· identifikujeme absentujúce nástroje a programy v sieti inštitúcií pôsobiacich v 

systéme poradenstva a prevencie, 

zabezpečíme príležitosti na inštitucionálny rozvoj inštitúcii v systéme poradenstva a 

prevencie. 

 

 

Očakávaný prínos realizácie NP Štandardy: 

Efektívne fungujúci systém VPaP so zapojením multidisciplinárnych tímov v prospech inklúzie vo vzdelávaní 

eliminujúcej predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky. 

Dieťa/žiak je v centre pozornosti kľúčových odborníkov v súlade s princípmi inklúzie a multidisciplinárnym 

prístupom k riešeniu životných situácii dieťaťa. 

Garantovaný štandardizovaný postup pomáhajúci znižovať riziká nesprávnej diagnostiky a/alebo oneskorenej 

intervencie. 

Garantovaný individualizovaný multidisciplinárny prístup. 

Zlepšené odborné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení – 

školských zariadení systému poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení v multidisciplinárnom 

prístupe k dieťaťu/žiakovi a jeho rodine. 

Zlepšené odborné kompetencie zamestnancov štátnej správy a samosprávy v multidisciplinárnom prístupe k 

dieťaťu/žiakovi a jeho rodine, OZ a PZ realizujú poradenskú činnosť v priestoroch zodpovedajúcim inovovaným 

štandardom (adekvátnym, vhodným) na individualizovanú odbornú starostlivosť vzhľadom na potreby dieťaťa/ 

žiaka a jeho rodiny a využívajú pomôcky nevyhnutné pre kompenzáciu rôznorodých problémov dieťaťa/ žiaka. 

Zvýšený záujem rodičov o význam vzdelania ako dôsledok cielenej podpory rozvíjania kompetencií rodičov v 

oblasti výchovy a vzdelávania. 

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho a poradenského 

procesu pre deti od predškolského veku. 

Vplyvom kvalitného a efektívneho systému VPaP sa zvyšuje predpoklad dieťaťa/žiaka na získanie 

plnohodnotného vzdelania potrebného pre uplatnenie sa na trhu práce a v spoločnosti. 

Zvýšený model uplatňovania inkluzívneho vzdelávania v školách. 
 
 

…aby každé dieťa malo rovnakú šancu naplno rozvíjať 

svoj potenciál 


