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1. Identifikácia organizácie 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, ktoré bolo Rozhodnutím MŠ č.2010-19307/43326:1-923 zaradené od 1.9.2011 do siete škôl 

a školských zariadení. 

Naše základné identifikačné údaje : 

 Názov organizácie : Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva 

 Adresa pracoviska : Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš 

 Telefónne čísla :  047/48 317 16, 047/ 48 30 421, fax : 4830423 

 Webová stránka : www.voxpsyche.eu 

 Kontaktný email : oakp@stonline.sk 

 Zriaďovateľ :  VOXPSYCHÉ, s.r.o., Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš 

 Konateľka : PhDr. Zdenka Kubišová 

 Riaditeľka:  PhDr. Zdenka Kubišová 

  

 

 

 

 

http://www.voxpsyche.eu/
mailto:oakp@stonline.sk
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2.  Hlavné činnosti 

Naše súkromné centrum naďalej poskytuje poradenskú starostlivosť na základe úzkej spolupráce ambulancie klinickej psychológie,  ktorá je 

zdravotníckym  zariadením.  Hlavnou oblasťou poskytovania starostlivosti v našom centre je preto klientela so zdravotnými problémami. Poradenskú 

starostlivosť poskytujeme  v nasledujúcich oblastiach: 

a) Psychodiagnostické vyšetrenia a konzultácie. 

b) Poradenstvo rodičom a pedagogickým zamestnancom. 

c) EEG biofeedback  realizujeme v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

d) Tréning pozornosti CogniPlus. 

e) Primárne preventívny program pre rozvoj duševných schopností detí od 4 do 12 rokov - KUPREV a KUPOZ. 

f) Hipoterapia. 

g) Canisterapia. 

h) Arteterapia 

i) Korekcie a kompenzácie komunikačných zručností, individuálne a skupinovo v teréne aj v priestoroch SCŠPP. 

j) Diferenciálna diagnostika porúch komunikačných schopností. 

k) Diferenciálna diagnostika porúch učenia. 

l) Skupinový psychosociálny výcvik, nácvik správnej komunikácie a systém vytvárania pozitívneho správania, skupinové psychoterapeutické 

intervencie.  

m) Relaxácie. 

n) Individuálna psychoterapia.  
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3.  Zamestnanci 
 

Zamestnancami  Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva sú :   

PhDr. Zdenka Kubišová < kubisova@voxpsyche.eu >, konateľka a odborná zástupkyňa spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o. 

Mgr. Ľubica Draková < drakova@voxpsyche.eu >,  riaditeľka SCŠPP, špeciálny pedagóg externý spolupracovník s dlhoročnou praxou v odbore. 

Mgr.  Andrea Hriadelská < mazanova.andrea@gmail.com > , asistentka. 

PaedDr. Dagmar Ivanová < ivanova@voxpsyche.eu > ,  externý spolupracovník, špeciálny pedagóg s dlhoročnou praxou v odbore. 

Mgr. Lucia Snopková < cicekova@voxpsyche.eu >,  asistentka a EEG Biofeedback trénerka. 

Paulovič Jozef  < paulovicjozef3@gmail. com > , externý spolupracovník pre hipoterapiu . 

Ing. Vierka Michalicová < michalicova@voxpsyche.eu >, externý spolupracovník pre hipoterapiu. 

Rozália Lukácsová < lukacsova@voxpsyche.eu >,  ekonóm, učtovníctvo a poradenská činnosť. 

Bc. Pavol Snopko <nepali1302@gmail.com>, majiteľ psa s canisterapeutickým certifikátom. 

Mgr. Erika Rozimová <rozimova.erika@gmail.com>, arteterapeutka,  
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4.  Výkonová časť za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016  

 Ku dňu 31.12.2016 sme v našom Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva evidovali 273 klientov z toho 119 dievčat. V roku 2016 

sme zo starostlivosti vyradili 69 klientov. Dôvodom bolo dovŕšenie 15 roku života, ukončenie starostlivosti z dôvodu naplnenia cieľov a dosiahnutia 

efektívnych výsledkov práce našich odborných zamestnancov, najmä v práci s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré ukončili dochádzku v 

MŠ. 

Počas tohto obdobia sa uskutočnilo 4 psychologických vyšetrení, 165  jednorázových  individuálnych  špeciálno - pedagogických  vyšetrení, 33 

sociálnych diagnostických meraní, 205 psychologických konzultácii, 87 špeciálno – pedagogických konzultácii. 

Vykonali sme 176 individuálnych opakujúcich sa terapií. Z rehabilitačných úkonov korekcia/kompenzácia bolo vykonaných 757 úkonov. 

Prevažnú časť našej klientely tvoria deti s narušenou komunikačnou schopnosťou – 179, s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti – 41, 

s vývinovými poruchami učenia 46, s poruchami správania – 2, s mentálnym postihnutím - 3. V našej starostlivosti máme 1 klienta s viacnásobným 

postihnutím a 1 klientku so sluchovým postihnutím. 

Materskú školu navštevuje 173 detí z nášho zariadenia, z toho 81 dievčat. Povinnú školskú dochádzku v rámci základných škôl si plní aktuálne 97 

našich klientov, z toho 37 dievčat, 2 klienti navštevujú špeciálnu Základnú školu z toho 1 dievča a 1 klient je žiakom osem ročného súkromného Gymnázia. 

 

5.  Ekonomická časť 

5.1. Oblasť financovania 

          Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva je od januára 2012 financované z rozpočtu MsÚ z výnosu dane z príjmov fyzických osôb do 

rozpočtu obcí podľa zákona č. 564/2004.  Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva nevlastní samostatnú telefónnu linku, používa telefóny 

zriaďovateľa a podľa Internej účtovnej smernice č. 1 sa podieľa na nákladoch za telefón 1/3 podielom. Taktiež podľa uvedenej smernice súkromné centrum  

využíva materiálno – technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia VOXPSYCHÉ, s.r.o.  
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5.2. Predbežný rozpočet na rok 2016 

V predbežnom  rozpočte na rok 2016 sme  plánovali  200 klientov (skutočný počet bol  226), 4 430,00 € na prevádzkovú réžiu  (v skutočnosti 4 571,75 €),  

17 252,29€ na mzdy vrátane odvodov (v skutočnosti 20 239,94€).    

 

Tabuľka č. 1: Porovnanie predbežného rozpočtu a skutočné náklady v r. 2016 : 

Prevádzková 

réžia 

plánovaná  

suma 

skutočná 

suma 

Mzdy  plánovaná 

suma 

skutočná 

suma 

kanc. potr., 

zariadenie, 

poštovné 

   430,00 1 171,31 špec.- ped. 1 728,00 3 217,39 

nájomné 1 200,00  1 101,84 terénny špec. 

ped. 

7 680,00 7 980,00 

telefón    300,00     362,77 psychológ    432,00  1 199,80 

PC, PC SW    300,00     838,40 admin. prac.    576,00  1560,00 

testy    700,00     157,80 Hipoterapia a 

canisterapia 

   480,00    540,00 

cestovné + nákl. 

na vzdelávanie 

1 500,00     939,63 ekonóm    504,00    604,00 

   riaditeľ 1 440,00 1400,00 

   upratovačka 0        0 

   odvody za 

mzdy 

4 412,29 3 738,75 

SPOLU 4 430,00 4 571,75  17 252,29 20 239,94 21 682,29 24 811,69 

 
Navýšenie výdavkov za kancelárske potreby a zariadenia  je odôvodnené nasledovne: V roku 2016 sme uhrádzali náklady za tlač podľa rozpisu tlačených 

materiálov SCŠPP.  Taktiež bolo potrebné doplniť zásoby kancelárskych potrieb nakoľko v predchádzajúcich rokoch boli nakupované minimálne, bolo 

potrebné zakúpiť obaly na spisy a príslušné tlačivá ako napr. osobné spisy.  8/2016 sme  kúpili 2 stoličky pre klientov SCŠPP.  11/2016 boli pripravované 

materiály pre arteterapiu, ktorá bude realizovaná od januára 2017. Bolo tiež potrebné zakúpiť stoličku (12/2016) pre špeciálneho pedagóga nakoľko častejšie 

súbežne pracujú dvaja pracovníci odkedy  Mgr. Hriadelská vykonáva tiež výkony v SCŠPP.   12/2016  bol pre SCŠPP zakúpený notebook    najmä pre potreby 

činností v teréne  ako je činnosť terénneho špeciálneho pedagóga ale aj  ostatnú odbornú činnosť ako sú napr. vyšetrenia a konzultácie v ZŠ a MŠ Muľa, ktorú 
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naši pracovníci pravidelne navštevujú na základe požiadaviek a potrieb školy.   Navýšenie pracovných hodín u špeciálneho pedagóga bolo spojené s priamymi 

požiadavkami praxe na diferenciálnu diagnostiku porúch učenia, ktorú vykonáva PaedDr. Dagmar Ivanová. Bola realizovaná komplexná diagnostika v ZŠ 

a MŠ Muľa, ktorá v predbežnom rozpočte nebola zahrnutá. Navýšenie nákladov na administratívu, ktorú vykonáva Mgr. Snopková spočívalo najmä 

v spracovávaní údajov, napr.  podľa nových legislatívnych podmienok boli doplnené  všetky základné dokumenty SCŠPP,  ako potrebné smernice, pracovné 

zmluvy a dohody,  evidencia klientov.  Mgr. Snopková taktiež pripravuje účtovné podklady pre ekonómku, spracúva štatistické údaje, vyplňuje štvrťročné 

výkazy. Navýšenie odmeny psychológa je podložené  výkonmi Mgr. Hriadelskej, ktorá spracovávala Správy z diagnostického vyšetrenia, ktoré ukladá 

legislatíva vydávať poradenskému zariadeniu. Tieto správy vypracovávala od vzniku legislatívnej povinnosti  podľa Zákona č. 188/2015 Z.z., ktorým sa menil 

a dopĺňal školský zákon č. 245/2008( od 1.9.2015) a úhrada bola vykonaná až po spracovaní všetkých správ.  

5.3. Hospodárenie od 1.1.2016 DO 31.12.2016 

Tabuľka č. 2: Podrobný rozpis príjmov a výdavkov r . 2016 

2016   januar februar marec apríl máj jún júl august septemb október novemb december SPOLU  

Stav k 1.1.2016 -69,31               

zariadenie, nábytok         118,00    242,00 360,00  

technické vybavenie             500,00 500,00  

kanc. potr., pomôcky  5,55 15,00  44,92 59,20 43,24 18,65 111,05 58,60 27,48 74,03 350,79 808,51  

poštovné      1,10     0,85 0,85  2,80  

nájomné   91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 1 101,84  

Telefón – 1/3  33,00 35,50 31,00 31,00 30,00 32,00 27,00 28,00 33,00 29,00 26,75 26,52 362,77 Prev. réž. 

CogniPlus       338,40       338,40 3 632,12 

špec. Ped. Odb. prac.    616,00 142,89 418,00 330,00 209,00  368,5 209,00 396,00 528,00 3 217,39  
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terénny odb. prac.   640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 940,00 7 980,00  

psychológ       299,70      900,10 1 199,80  

administratívny prac.        600,00      960,00 1 560,00  

riaditeľ SCŠPP  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 1400,00 mzdy 

ekonómka   42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 142,00 604,00 20 239,94 

hipoter. A canister.       370,00      170,00 540,00  

odvody   268,78 268,78 268,78 268,78 268,78 296,14 268,78 268,78 268,78 268,78 268,78 754,81 3 738,75 cest.,vzdel. 

Cestovné   84,00 89,25 89,25 134,50 120,95 87,35 33,60 24,70 59,30 52,30 51,96 112,47 939,63 939,63 

Spolu  výdavky  1 265,15 1 282,35 1 878,85 1 495,91 1 771,85 3 270,65 1 430,85 1 424,35 1 662,00 1 461,23 1 692,19 6 176,31 24 811,69 24 811,69 

Príjem od klientov  5,00 5,00 20,00 5,00 20,00 15,00 15,00 15,00 105,00 15,00   220,00  

Dotácia   2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 24 661,00  

Prijmy 

celkom 

              24 881,00  

Zostatok   794,85 777,65 196,15 564,09 233,84 -1200,65 639,15 645,65 498,00 608,77 362,81 -4120,31 0  

Vrátenie 

pôžičky. 

z r. 2015 

      -69,31        -69,31  

 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov sa nachádza v tabuľke č. 2 v celkovej sume 24 811,69€,  ktorá predstavuje všetky náklady centra. Boli získané príjmy od 

klientov vo výške 220,00€. Celková suma, ktorou centrum disponovalo v r. 2016 bola 24 881,00€.  
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5.4. Komentár k hospodáreniu a plneniu rozpočtu od  1.1.2016 do  31.12.2016 

V r. 2016 naše výdavky predstavovali: zaradenie a nábytok  (360,00€), technické vybavenie (500,00€ PC), kancelárske potreby, pomôcky, zariadenie 

(808,51€), poštovné (2,80€), nevyhnutné náklady ne telefón (362,77€) a úhradu nájomného za priestor poradne (1101,84 EUR). Mzdové náklady činili 

20 239,94€. Príjem od klientov v r. 2016 bol 220,00€.  Máme 2 špeciálnych pedagógov. Mgr. Draková sa naďalej venuje terénnej práci na MŠ a ZŠ, 

tréningovým programom ako Eľkonin, Sfumato, poskytuje logopedické a špeciálno – pedagogické  konzultácie v centre, realizuje jednak screeningové 

vyšetrenia porúch reči v predškolských zariadeniach a jednak kompletné individuálne diferenciálne – diagnostické vyšetrenia so zameraním na komunikačné 

schopnosti. Mgr. Draková tiež vypracovala projekt preventívnej starostlivosti v predškolskom veku, ktorý realizuje v spolupráci s riaditeľkou materských škôl 

v meste Veľký Krtíš.  Mgr. Draková je podľa § 35 ods.2 Zákona č. 317/2009 Z.z. z 24.6.2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  prihlásená na funkčné vzdelávanie s názvom vzdelávacieho programu: 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca  nakoľko spĺňa platné podmienky a je kandidátkou na 

riaditeľa poradenského zariadenia.  PaedDr. Ivanová Dagmar ako externý spolupracovník naďalej vykonáva diferenciálne - diagnostickú prácu a činnosti 

mimoškolského vzdelávania ako externý spolupracovník so súkromnou praxou. Riaditeľka centra, PhDr. Zdenka Kubišová  je zároveň odbornou zástupkyňou 

a vykonáva odborné činnosti, poradenstvo klientom a ich rodičom, pedagógom, skupinovú aj individuálnu psychoterapiu, návštevy v škole, konzultuje 

administratívne aj odborné postupy. Mgr. Hriadelská  je psychológ po nástupnej praxi, venuje sa hlavne komunikácii s klientmi  v oblasti  ich problémov   

a rozvojovému programu KUPREV, KUPOZ, vykonáva tiež tréningy pozornosti a pamäti CogniPlus, zhodnocuje výsledky tréningov a vedie klientov.  

Administratívna pracovníčka Mgr. Snopková  koordinuje činnosť po formálnej stránke, vykonáva všetky potrebné administratívne úkony  a venuje sa tiež 

komunikácii s klientmi v oblasti administratívnych úkonov. Ekonomickú agendu spracováva ekonómka, p. Lukácsová  na dohodu o pracovnej činnosti. 

Rozpis použitia finančných prostriedkov je uvedený aj v tabuľkách.   

 

Tabuľka č. 3. Plnenie rozpočtu na rok 2016 

Prevádzková réžia (nájomné, nábytok, technické vybavenie, kancelárske 

potreby, pomôcky, poštovné, nájomné, telefón, softwér, cestovné, testy) 

              3 632,12€ 

Mzdové náklady             20 239,94€ 

Cestovné + náklady na vzdelávanie                 939,63€ 

SPOLU:             24 811,69€ 
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Príjem od klientov:                 -220,00€ 

Vrátenie pôžičky z r. 2015 zriaďovateľovi                +69,31€ 

SPOLU:             24 661,00€ 

Rozpis mzdových nákladov:   

Špeciálny pedagóg – diagnostika, terapie (1 pracovník)               3 217,39€ 

Terénny špeciálny pedagóg, diagnostika, terapie (1 pracovník)               7 980,00€ 

Riaditeľ centra, odborná psychologická a psychoter. činnosť (2 pracovníci)               2 599,80€ 

Hipoterapia a canisterapia                  540,00€ 

Administratívny pracovník               1 560,00€ 

Ekonóm                  604,00€ 

Odvody               3 738,75€ 

SPOLU:              20 239,94€ 

 

5.5. Orientačný plán rozpočtu na roky 2017,  2018, 2019 
Predbežný rozpočet Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o. vychádza z výsledkov hospodárenia v r. 

2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 ako aj  z prognóz pre ďalšie roky v oblasti počtu klientov centra pričom sa riadi predpokladanými finančnými zdrojmi 

pochádzajúcimi z príspevku podľa Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov §6 ods. 12b ako aj 

podľa Zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Orientačný rozpočet na roky 

2017, 2018 a 2019 počíta s miernym nárastom počtu klientov.  
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Tabuľka č. 4 : Orientačný plán rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 prognózovaný v r. 2016 

 
       

            

            

 
    2017 2018 2019 

        PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA 
         počet detí 249 260 260 

        kancelárske potreby 250 300 300 
        nájomné 1 200 1 300 1 300 
        telefón 300 300 300 
        PC programy 350 350 300 
        testy           700                                                        500                                                        500 
        poštovné 30 30 30 
        zariadenie 400                                                        400 
        cestovné 500 500 500 
        Spolu 3 330 3 680 3 630 
        

            MZDY vrátane odvodov 
          Špec.-pedagóg 1 728 2 000 2 000 

        Terényy špec. pedagóg 10 383 10 000 10 000 
        psychológ 6 515 8 000 8 000 
        admin. pracovník 1 296 800 800 
        canisterapia 324 300 300 
        hipoterapia 325 300 300 
        ekonóm 604 600 600 
        riaditeľ 1 622 2 000 2 000 
        Terap. 1 622 1 600 1 600 
        Spolu 23 770 25 200 25 200 
        Celkom 27 100 28 880 28 830 
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6. Záver  

 

Súkromné centrum  špeciálno - pedagogického poradenstva sa naďalej snaží udržiavať kontinuitu   zdravotníckej a školskej  poradenskej starostlivosti 

o klientov v regióne, ktorí takúto starostlivosť potrebujú.  

Prílohy:  Účtovná uzávierka za rok 2016.  

              

                      


