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§ 130 
(1) 
V systéme poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská 
činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, 
logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná 
na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu 
detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. 
(2) 
Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom 
zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom. 
(3) 
Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie a v školách 
pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím79) alebo odborní zamestnanci školy. 
(4) 
Zariadeniami poradenstva a prevencie sú 
a) 
centrum poradenstva a prevencie, 
b) 
špecializované centrum poradenstva a prevencie. 
(5) 
Subjekty systému poradenstva a prevencie podľa odseku 3 multidisciplinárne spolupracujú 
najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi 
verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním. 
 
§ 131 
(1) 
Odborná činnosť podľa § 130 ods. 1 sa uskutočňuje v súlade s výkonovými a obsahovými 
štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní 
a) 
prvého stupňa, 
b) 
druhého stupňa, 
c) 
tretieho stupňa, 
d) 
štvrtého stupňa, 
e) 
piateho stupňa. 
(2) 
Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný 
zamestnanec školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa 
zahŕňajú 
a) 
pedagogickú diagnostiku, 
b) 



pedagogickú intervenciu, 
c) 
výchovné poradenstvo, 
d) 
kariérové poradenstvo, 
e) 
rozvoj inkluzívneho vzdelávania, 
f) 
prevenciu. 
(3) 
Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný 
zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej 
úrovne druhého stupňa zahŕňajú 
a) 
orientačnú diagnostiku, 
b) 
prevenciu, 
c) 
poradenstvo, 
d) 
intervenciu, 
e) 
krízovú intervenciu, 
f) 
reedukáciu, 
g) 
metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom 
a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia. 
(4) 
Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra 
poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú 
a) 
základnú diagnostiku, čiastkovú diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku, 
b) 
poradenstvo, 
c) 
prevenciu, 
d) 
intervenciu, 
e) 
krízovú intervenciu, 
f) 
terapiu, 
g) 
rehabilitáciu a reedukáciu, 
h) 



metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických 
zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. 
(5) 
Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra 
poradenstva a prevencie, nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a 
dopĺňajú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a 
prevencie. Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa zahŕňajú 
a) 
špecializované odborné činnosti, 
b) 
poradenstvo, 
c) 
prevenciu, 
d) 
špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, 
e) 
terapiu, 
f) 
rehabilitáciu a reedukáciu, 
g) 
zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, 
h) 
metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických 
zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. 
(6) 
Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného 
centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa zahŕňajú 
a) 
špecializované odborné činnosti, 
b) 
poradenstvo, 
c) 
prevenciu, 
d) 
komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, 
e) 
terapiu, 
f) 
rehabilitáciu, 
g) 
odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, 
h) 
zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, 
i) 
metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických 
zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. 
 



 
 
 
§ 132 
(1) 
Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a 
štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a 
kariérového rozvoja. 
(2) 
Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne 
piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným 
postihnutím. 
 
 
 
 


