
Dostupnosť 
komplexných 
poradenských 
služieb všetkým 
deťom

Integrovaný systém poradenstva a 
prevencie – základný pilier 
inkluzívneho vzdelávania



Demografický vývoj v SR
1996 2016

Obyvateľstvo k 31. 12. 1) 5 378 932 5 435 343

v tom: muži 2 618 434 2 651 684

ženy 2 760 498 2 783 659

Obyvateľstvo - stredný stav 5 373 793 5 430 798

z toho ženy 2 757 459 2 781 915

Sobáše 27 484 29 897

Rozvody 9 402 9 286

Živonarodení 60 123 57 557

Zomretí 51 236 52 351

Prirodzený prírastok 8 887 5 206

Saldo sťahovania 2 255 3 885

Celkový 
prírastok 11 142 9 091



Aká je naša prognóza?

Vývoj pôrodnosti Deti narodené v SR mimo manželstva



Deti narodené v 
zahraničí



Kategórie problémového správania, ktoré prekročili 30%-tný 
výskyt v krajoch SR
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Negativistické správanie

Inklinovanie k problémovej skupine

Antisociálne správanie

Asociálne správanie



Koľko detí zo SZP patrí
do špeciálneho
školstva?



INTEGROVANÝ PROCES PORADENSTVA A PREVENCIE V PROSPECH 
INKLÚZIE VO VZDELÁVANÍ



Školská zrelosť: 29 
896

Problémy v učení: 23 
776

Problémy v správaní: 
7 444

Osobnostné a 
psychické problémy: 

5 509

Študijno-profesijná
orientácia: 36 464

Poruchy vo vývine
reči: 3 471

Rodinné a iné 
dôvody: 3 096

Rovesnícky aktivista: 
627

CPPPaP – dôvody návštevy
V školskom roku 2013/2014 evidovali CPPPaP v SR 110 283 klientov, u ktorých mali vysoké zastúpenie u klientov 
problémy v učení, študijno - profesijná orientácia, školská zrelosť, ale aj problémy v správaní.

r



Riadenie a metodické usmerňovanie procesov výchovného poradenstva 
a prevencie v inkluzívnej praxi

VÚDPaP+PRO
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Vymedzenie a zásady poskytovania komplexnej starostlivosti

(1) deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu
(2) deťom v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania
(3) deťom v oblasti eliminovania porúch psychického vývinu
(4) deťom v oblasti porúch správania 



Komplexný proces poradenstva a prevencie

DIAGNOSTIKA
• Anamnéza

• Diagnóza a
nastavenie procesu poradenstva

PORADENSTVO

•Intervencia
Stimulácia
Terapia....

TERAPIA
REHABILITÁCIA

REEDUKÁCIA
• Reedukácia
• Podpora

PREVENCIA



ZÁKLADNÉ FÁZY KOMPLEXNÉHO PORADENSTVA
V PROSPECH INKLUZÍVNEHO  VZDELÁVANIA

DIAGNOSTICKÁ FÁZA PORADENSKÁ

FÁZA

TERAPEUTICKÁ FÁZA PREVENTÍVNA A REHABILITAČNÁFÁZA

PSYCHOLOGICKÁ

DIAGNOSTIKA

PSYCHOLOGICKÉ

PORADENSTVO

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOLOGICKÁ PREVENCIA A SOCIÁLNO-PSYCHO -LOGICKÝ TRÉNING

ŠPECIÁLNO

PEDAGOGICKÁ

DIAGNOSTIKA

ŠPECIÁLNO

PEDAGOGICKÉ

A PORADENSTVO

ŠPECIÁLNO

PEDAGOGICKÉ METÓDY

PEDAGOGICKÁ

PREVENCIA, REEDUKÁCIA A PSYCHAGOGIKA

LIEČEBNO PEDAGOGICKÁ

DIAGNOSTIKA

LIEČEBNO PEDAGOGICKÉ

PORADENSTVO

LIEČEBNO PEDAGOGICKÉ METÓDY PEDAGOGICKÁ PREVENCIA A REHABILITÁCIA

SOCIÁLNO PEDAGOGICKÁ

DIAGNOSTIKA

SOCIÁLNO

PEDAGOGICKÉ

PORADENSTVO

SOCIOTERAPIA

SOCIÁLNO PEDAGOGICKÁ PREVENCIA A TRÉNING SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

DIAGNOSTIKA

PROFESIIJNYCH 
KOMPETENCIÍ

JEDNOTLIVCA

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

(INTERDISCIPLINÁRNE)
REORIENTÁCIA, REKVALIFIKÁCIA

KOMPLEXNÁ PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE; DOPLNENIE PROFESIONÁLNYCH INFORMÁCIÍ



DIEŤA V CENTRE POZORNOSTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PaP



REZORTNÉ PREPOJENIE 
zdieľanie registrov, informačných databáz, digitálnych obsahov  a dát

Spoločnosť

Sociálna komunita

ŠKOLA

RODINA

DIEŤA

VUDPaP

MPC

ŠPÚ

NÚCEMŠIOV

Akademická 
sféra



Medzirezortná integrácia systému PaP

- RIEŠENIE ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ Prepojenie IT registrov = ZDIEĽANIE DÁT

MŠVVaŠSR

MVSR

MPSVaRSR

MZSRMSSR

ÚPVS

MHSR

UPVS/META IS

MINISTERSTVA(MVSR,MZSR,MSSR,
MPSVaRSR)

MINEDU/RIS/EVUPP

VÚDPaP/KOMPOSYT



MPSVaR SR
Sociálny status rodiny

Sociálny status rodiny

Sociálne integrovaná
Sociálne neintegrovaná
Marginalizovaná skupina
Národnostná menšina
Migranti
Ekonomický status rodiny
Zamestnanosť
rodičov/opatrovníkov
Finančný príjem rodiny / 
Hmotná núdza...
Bývanie - hygienické 
podmienky, podštandardné
podmienky

Sociálna kuratela

Rozvodové konania, striedavá
starostlivosť, zverenie do výchovy, 
dávky v hmotnej núdzi, invalidný
dôchodok,  bytové podmienky –
samozrejme tie legálne( byt pridelia 3-
člennej rodine a býva ich v ňom
15)nefunkčné rodiny s soc. dohľadom,  
predbežné opatrenia, vzdelanostná
úroveň zákonných zástupcov, 
zamestnanie, ekonomické podmienky,-
mať obojstranne info

ÚPSVaR

Všeobecné informácie o 
rodine

Informácie o zamestnaní
rodičov:
Informácie o výchovnej
starostlivosti o dieťa
Kariérové poradenstvo



KomposyT • Nová technológia procesov komplexného poradenstva a prevencie



Modernizácia procesu poradenstva a prevencie v prospech inklúzie

Psychologického
Špeciálno-pedagogického
Liečebno-pedagogického
Sociálneho
Kariérového
Pedagogického



Celoslovenský zber dát

Psychológ

CŠPP

ŠKOLA

CPPPaP

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca



Perspektíva spolupráce multidisciplinárnych tímov

• Participácia na rozvoji ľudských zdrojov v školstve
• Kooperácia pri tvorbe štátnych vzdelávacích politík
• Riešenie legislatívnych procesov
• Sieťovanie odborníkov a expertných tímov
• Tvorba edukačných obsahov
• Zdieľanie dát,  registrov a digitálnych obsahov
• Výskumné aktivity
• Experimentálne overovania
• Supervízne činnosti
• Projektové aktivity



Diagnostické nástroje KomposyT-u pre odborných a pedagogických zamestnancov



KomposyT: celoslovenský zber dát
Spracovanie dát= /štatistika/štandardizácia/nové normy



Litera zákona 
č.245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní

• § 11
• (6) Školy alebo školské zariadenia majú právo 

získavať a spracúvať osobné údaje 11) 
• a) o deťoch a žiakoch v rozsahu 
• 1. meno a priezvisko, 
• 2. dátum a miesto narodenia, 
• 3. bydlisko, 
• 4. rodné číslo, 
• 5. štátna príslušnosť, 
• 6. národnosť, 
• 7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
• 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov 

pedagogicko-psychologickej a špeciálno-
pedagogickej diagnostiky, 

• (9) Ďalšiu dokumentáciu tvorí najmä 
• a) návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 
materskej škole, v základnej škole, v strednej škole 
a v špeciálnej škole, 

• b) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa 
alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,



REZORT MPSVaRSR MS SR MŠVVaŠSR MVSR

INŠTITÚCIA ÚPSVAR/Detské domovy Súdy CPPPaP/CŠPP/
ODBORNÍCI Sociálni kurátori Sudcovia Psychológovia, špeciálni pedagógovia, triedni učitelia, 

výchovní poradcovia, vychovávatelia…
Policajný zbor

PRÁVA Vstup do internej zóny rodiny Vstup do komplexnej
dokumentácie dieťaťaťa

Informácie podľa legislatívnej oprávnenosti prístupu k 
osobným údajom

Zo zákona

POVINNOSTI Sociálny dohľad a ochrana Rozhodnutie o zverení výchovy Ochranan a podpora zdravého vývinu osobnosti
dieťaťa, školská úspešnosť a orientácia pri voľbe
povolania

Zo zákona

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ a DÁT Prístup k osobným údajom dieťaťa a rodiny Prístup k osobným údajom 
dieťaťa a rodiny

Prístup k anamnéze, 
diagnostike a terapii dieťaťa

Prístup k informáciam podľa legislatívnej
oprávnenosti prístupu k osobným údajom

RFO

Zápis evidencie skutkov

Policajné zásahy

LEGISLATÍVA Zákon o rodine

Sociálna starostlivosť

Psychologická činnosť

Komplet Z o psych. Starostlivosti

Školský zákon

DOBRÁ PRAX Opatrovníctvo

Rodina po rozvode

Finančné zabezpečenie dieťaťa v odlúčenej 
rodine

Dohľad nad výchovnou starostlivosťou v rodine

Súdnoznalecké posudky

Rozsudky

Nariadenia v súdnom procese

Psychický ývoj dieťaťa v rozvedenej rodine

Školská úspešnosť detí v rozvedených rodinách

Výskumé analýzy

Kazuistiky detí v striedavej výchove

Ukážka vzorových výsluchov

Postup polície pri ochrane práv dieťaťa v rodine

Trestné ohlásenia

Linka detskej istoty

RADY Problémové oblasti

Upozornenia

Usmernenia

Ako sa nepomýliť v legislative v  procese
rozhodovania

Identifikácia probémovej rodiny Podpora funkčného
správania

Sprievodca dieťaťa pri voľbe povolania

Správna interpretácia výsledkov školskej úspešnosti

Najčastejšie chyby pri postupoch odborníkov  VPaP

Núdzové linky

Ako nahlasovať kriminálnu činnosť

útoky

VUDPaP_KomposyT_ŽIVOTNÉ UDALOSTI 
časť / Striedavá starostlivosť rodičov o dieťa po rozvode



Integrovaný
systém
poradenstva
a prevencie

Základný
pilier inklúzie



Anna.surova-culikova@vudpap-projekt.sk
VÚDPaP, Cyprichová 42,Bratislava 

Ďakujem za pozornosť! 
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