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INFORMAČNÝ LIST - DIAGNOSTIKA 

 
Diagnostický proces prebieha prostredníctvom individuálnych stretnutí s rodičom, dieťaťom 
a odborníkmi centra Andreas (psychológmi a špeciálnymi pedagógmi). Rodič s dieťaťom 
absolvuje 3 diagnostické stretnutia v rozsahu 1 až 1,5 hod., v časovom odstupe 1 až 4 týždne.  
V prípade nejednoznačnosti diagnostických záverov je možné navrhnúť ďalší postup podľa 
potrieb (ďalšie diagnostické stretnutia, pozorovanie v prirodzenom prostredí dieťaťa, analýza 
videonahrávok, diagnosticko-terapeutické sledovanie...). 
 

Priebeh diagnostických stretnutí: 
1. stretnutie: anamnestický rozhovor s rodičom bez prítomnosti dieťaťa.  

Rozsah stretnutia je 1,5 hod. 
2. a 3. stretnutie:  pozorovanie dieťaťa počas voľnej hry; pozorovanie interakcií dieťaťa 

s rodičmi, psychológom, špeciálnym pedagógom; pozorovanie dieťaťa počas 
riadených činností psychológom a špeciálnym pedagógom.  
Rozsah stretnutí je 1 až1,5 hod. 

 

Na stretnutie si so sebou prineste:  
- správy (kópie) z absolvovaných odborných vyšetrení (logopéd, psychológ, psychiater, 

neurológ, pôrodná správa, genetika alebo iné správy, ktoré sú relevantné z hľadiska 
zdravotnej anamnézy dieťaťa, 

- prezuvky, pitie, obľúbenú hračku dieťaťa. 
 

Celková cena diagnostického vyšetrenia je 150 EUR, platí sa v hotovosti na prvom stretnutí.  
 
Pred prvým diagnostickým stretnutím Vás prosíme o zaslanie vyplnenej dokumentácie, ktorá Vám 
bola doručená emailom (dotazník pre učiteľa/ľku z materskej alebo základnej školy, resp. iného 
zariadenia, ktoré dieťa navštevuje). Uvedené dokumenty zašlite, prosím, na adresu 
objednavky@andreas.sk, ešte pred prvým stretnutím alebo prineste na prvé stretnutie.  
 

Výstupom z absolvovaného diagnostického procesu bude písomná správa, ktorú od nás obdržíte 
do 3 až 4 týždňov po poslednom diagnostickom stretnutí, a to poštou a doporučene. Písomná 
správa sa vydáva iba rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa.  
 

V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia, prosíme, aby ste nám dali včas vedieť z dôvodu 
blokovania termínu ďalšiemu záujemcovi o vyšetrenie. V prípade nedostavenia sa na vyšetrenie 
bez ohlásenia budete zaradení na koniec nášho poradovníka. 
 
S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0918 591 624 alebo 
emailom na terminy@andreas.sk, kontaktná osoba: Andrea Riečická. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
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