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CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
 
Ceny za služby poskytované klientom nášho centra 
 

Vstupné psychologické vyšetrenie (60 – 90 min) 15 € 

Vstupné špeciálnopedagogické vyšetrenie (60 – 90 min) 15 € 

Rediagnostické psychologické vyšetrenie (60 – 90 min) 15 € 

Rediagnostické špeciálnopedagogické vyšetrenie (60 – 90 min) 15 € 

Kontrolné psychologické vyšetrenie (30 – 60 min) 10 € 

Kontrolné špeciálnopedagogické vyšetrenie (30 – 60 min) 10 € 

Konzultácia (50 min) 10 € 

Vypracovanie správy z vyšetrenia 15 € / správa 

Vypracovanie správy pre sociálne účely 15 € 

 
 
Ceny za služby poskytované jednorazovým klientom 
 

Jednorazové diferenciálno-diagnostické vyšetrenie (60 – 90 min) 50 € 

Vypracovanie správy z vyšetrenia 25 € 

 
 

Ceny za služby mimo bežný rámec 
- časovo náročné služby, na ktoré sa môžete objednať mimo bežného vyšetrenia 
 

Diagnostika porúch autistického spektra metódami ADOS-2 a ADIR 100 € 

Vyšetrenie intelektu   30 € 

 
 
 

POPIS SLUŽIEB 
 
Služby poskytované klientom nášho centra 
 

Vstupné psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie 

Vstupné vyšetrenie sa odvíja od požiadaviek klienta, no spravidla zahŕňa diferenciálnu diagnostiku 
a komplexnú diagnostiku čiastkových schopností. 

Rediagnostické psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie 

Rediagnostické vyšetrenie zahŕňa zhodnotenie posunu dieťaťa za isté časové obdobie a 
komplexnú rediagnostiku čiastkových schopností pre potreby školského zariadenia, pre sociálne 
účely a pod. Vykonáva sa spravidla po skončení platnosti výsledkov predchádzajúceho vyšetrenia. 
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Kontrolné psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie 

Kontrolné vyšetrenie zahŕňa zhodnotenie posunu dieťaťa za isté časové obdobie a riešenie 
aktuálnych problémov dieťaťa v domácom aj školskom prostredí. 

Konzultácia 

Psychologická/špeciálnopedagogická konzultácia s rodičom, učiteľom, školským psychológom atď. 
prebieha vždy bez prítomnosti dieťaťa. 

Vypracovanie správy z vyšetrenia 

Psychologická správa obsahuje závery vyšetrenia, ktoré je potrebné verifikovať pedopsychiatrom. 
Obsahuje odporúčania pre školské zariadenie a primárne neslúži na sociálne účely. 

Špeciálnopedagogická správa obsahuje závery vyšetrenia a odporúčania pre školské zariadenie. 

Na vypracovanie správy si vyhradzujeme dobu 30 dní. Správu odosielame poštou výhradne 
zákonnému zástupcovi.  

Upozorňujeme, že pre integráciu žiaka slúžia správy jedine v prípade, že bola diagnóza dieťaťa 
verifikovaná pedopsychiatrom. 

Vypracovanie správy pre sociálne účely 

Psychologická správa obsahuje závery vyšetrenia, ktoré boli verifikované pedopsychiatrom. 
Neobsahuje odporúčania pre školské zariadenie. Na vypracovanie správy si vyhradzujeme dobu 
30 dní. Správu odosielame poštou výhradne zákonnému zástupcovi. 

 
 

Služby poskytované jednorazovým klientom 
 

Jednorazové diferenciálno-diagnostické vyšetrenie 

Psychologická diferenciálna diagnostika porúch autistického spektra. 

Vypracovanie správy z vyšetrenia 

Psychologická správa obsahuje závery vyšetrenia, ktoré je potrebné verifikovať pedopsychiatrom. 
Neobsahuje odporúčania pre školské zariadenie ani primárne neslúži na sociálne účely. 

Na vypracovanie správy si vyhradzujeme dobu 30 dní. Správu odosielame poštou výhradne 
zákonnému zástupcovi. 

 
 

Služby mimo bežný rámec 
 

Diagnostika porúch autistického spektra metódami ADOS-2 a ADIR 

Diagnostika prebieha formou 3 stretnutí. Na prvom stretnutí prebieha anamnestický rozhovor ADIR 
s rodičom (bez prítomnosti dieťaťa). Na druhom stretnutí prebieha diagnostika dieťaťa metódou 
ADOS-2. Tretie stretnutie je venované konzultácii s rodičom (bez prítomnosti dieťaťa) – informácie 
o výsledkoch a odporúčania. 

Vyšetrenie intelektu 

Pozostáva z 2 stretnutí. Na prvom stretnutí prebieha diagnostika intelektu dieťaťa. Druhé stretnutie 
je venované konzultácii s rodičom (bez prítomnosti dieťaťa) – informácie o výsledkoch 
a odporúčania. 

 
 
 


