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 viesť dokumentáciu na tlačivách schválených MŠVVaŠ SR, 

 zabezpečiť vybavenie zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostickými testami pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a z marginalizovanej rómskej komunity, 

 zabezpečiť vybavenie zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostickými testami pre klientov hovoriacich maďarským jazykom, 

 používať aktuálnu terminológiu klasifikácie mentálneho postihnutia (MKCH-

10),  

 dodržiavať štruktúru správ v zmysle odporúčania Výskumného ústavu 

detskej psychológie a patopsychológie, 

 uvádzať do psychologických správ informáciu o použitých 

psychodiagnostických metód s jasnými závermi so zreteľom na potreby 

žiakov, 

 zabezpečiť odborných zamestnancov v kontexte k počtu výkonov 

a špecifických potrieb klientov (psychológovia, špeciálni pedagógovia 

ovládajúci maďarský jazyk, sociálni pracovníci a iní odborní zamestnanci),  

 efektívne plánovať rediagnostické vyšetrenia žiakov prípravných a nultých 

ročníkov. 

 zabezpečiť elektronickú evidenciu klientov (evidencia klientov a odbornej 

činnosti), 

 viesť komplexne dokumentáciu klientov (evidencia všetkých potrebných 

dokumentov). 
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 zabezpečovať metodické, školiace a supervízne aktivity priamo v každom 

kraji SR v spolupráci s odborom školstva okresného úradu v sídle kraja, 

 poskytovať odborno-metodické konzultácie CPPPaP. 
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 zabezpečovať zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie 

vo svojej pôsobnosti aktuálne informácie o všetkých zmenách všeobecne 

záväzných právnych a rezortných predpisov prostredníctvom svojho 

internetového sídla, 

 zabezpečiť finančné prostriedky na vytvorenie miest odborných 

zamestnancov, 

 zabezpečiť finančné prostriedky na vytváranie bezbariérových priestorov 

a zakúpenie diagnostických batérií testov pre klientov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, z marginalizovanej rómskej komunity a pre 

klientov hovoriacich maďarským jazykom. 

 iniciovať a koordinovať spoluprácu zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci metodických 

dní, 

 skvalitňovať a optimalizovať zriaďovanie zdrojových centier. 

 

 zabezpečiť finančné prostriedky na vytvorenie miest odborných 

zamestnancov ovládajúcich maďarský jazyk, 

 aktualizovať vyhlášku o poradenských zariadeniach doplnením ustanovenia 

o vzniku supervíznych centier zabezpečujúcich rediagnostické vyšetrenia 

žiakov v prípade nevhodne stanovenej primárnej psychologickej 

diagnostiky, 

 stanoviť právnym predpisom povinnú dokumentáciu centier, doplniť 

a jednoznačne určiť povinnosť obsadenia zariadenia aj úväzkom odborných 

zamestnancov vzhľadom k počtu klientov. 
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