
Príloha č.1:  
Špecifikácia dodaného tovaru:  

 
1. Ide o poskytnutie súčasti diagnostického nástroja uvedeného v priloženej tabuľke v stĺpci 

„Predmet plnenia Rámcovej dohody“ pre použitie v psychologickej, špeciálno-pedagogickej  
odbornej činnosti, v rámci poradenskej ako aj výskumnej praxi pre deti a mládež, ako aj 
dospelých, ktorí sú partnermi odberateľa a ktorí disponujú legálne nadobudnutými 
pracovnými kompletmi jednotlivého diagnostického nástroja v tlačenej podobe (forma 
ceruzka-papier).     

2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupňovať záznamové hárky v elektronickom prostredí len tým 
tretím osobám, ktoré vlastnia, resp.sa preukážu legálne nadobudnutými pracovnými 
kompletmi obstaranými u Dodávateľa. 

3. Ide o diagnostické nástroje pre psychológov a špeciálnych pedagógov združených v rámci 
odberateľa, ktoré merajú osobnosť, správanie, kognitívne a exekutívne funkcie, inteligenciu 
detí a mládeže, rodinné a školské prostredie. Ide o nasledovné diagnostické nástroje: 

 

 
 

P.   
č. 

Názov Diagnostického 
nástroja 

Súčasti Diagnostického nástroja Predmet  plnenia 
Rámcovej dohody 

1. 
T-8 - Obrázkovo - 
slovníková skúška 

Príručka, obrázkový materiál, záznamový hárok záznamový hárok 

2. T-21 - B - J.E.P.I Príručka, šablóna, testový zošit testový zošit 

3. T-41 - Test cesty Príručka, záznamový hárok (pre deti a  dospelých) záznamový hárok 

4. 
T-52 – Test koncentrácie 
pozornosti 

Príručka, šablóny, testový zošit A,B,C, vyhodnocovací 
hárok 

  testový zošit  
 záznamový hárok 

5. 
T-66A - Disjunktívny 
reakčný čas 

Príručka, šablóna, testový zošit testový zošit 

6. 
T-95 - Pamäťový test 
učenia 

Príručka, záznamový hárok (pre deti a  dospelých) záznamový hárok 

7. T -111 ZAREKI Príručka, predloha, pracovné listy, záznamový hárok záznamový hárok 

8. 
T-122 - Testy 
matematických schopností 

Príručka, Kalkúlia III, (šablóna, záznamový hárok) 
Číselný trojuholník (kľúč, záznamový hárok),  
Rey-Osterriethov test komplexnej figúry (predloha, 
záznamový hárok kópia, záznamový hárok reprod.) 

záznamový hárok 

 
 

9. 
T-184-Škála  
štandardizovaných 
dotazníkov 

Príručka  
Dotazník 1– Škálový dotazník školských prejavov a   
správania sa žiaka (8 druhov) 
Dotazník 2-Škála rizikového správania žiaka (9 druhov) 
Profily 

Dotazník 
         Profily 

10. T-202 Čítací test  
Príručka, testové karty, kontrolné texty, záznamový 
hárok 

záznamový hárok 

11. 
T-216  Dotazník školského 
sebahodnotenia dieťaťa 

Príručka (čes.), šablóna, testový zošit testový zošit 

12. 
T-239 - Diagnostika 
špecifických porúch učenia 

Príručka,   
príloha 1  (záznamový hárok),   
príloha 2 ( karty) 

záznamový hárok 
  karta 

13. 
T-252 - Dotazník  
HO-PO-MO 

Príručka, testový zošit A, testový zošit B testový zošit 

14. T- 261 SPARO Príručka, šablóny, testový zošit, záznamový hárok 
testový zošit 

záznamový hárok 
 

15. 
T-309 - ISA - Analýza 
štruktúry inteligencie 

Príručka, testový zošit, záznamový hárok záznamový hárok 


