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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
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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) Korekcie a kompenzácie komunikačných zručností, individuálne a skupinovo v teréne aj v priestoroch SCŠPP.
i) Diferenciálna diagnostika porúch komunikačných schopností.
j) Diferenciálna diagnostika porúch učenia.
k) Skupinový psychosociálny výcvik, nácvik správnej komunikácie a systém vytvárania pozitívneho správania, skupinové psychoterapeutické

intervencie.
l) Relaxácie.
m) Individuálna psychoterapia.
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3. Zamestnanci

Zamestnancami  Súkromného centra špec- ped. poradenstva sú :
PhDr. Zdenka Kubišová < kubisova@voxpsyche.eu >, konateľka a odborná zástupkyňa spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o.
Bc. Andrea Mazánová < mazanova.andrea@gmail.com > , asistentka
PaedDr. Dagmar Ivanová < ivanova@voxpsyche.eu > , externý spolupracovník, špeciálny pedagóg s dlhoročnou praxou v odbore.
Mgr. Ľubica Draková < drakova@voxpsyche.eu > , špeciálny pedagóg externý spolupracovník 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, majiteľ psa s canisterapeutickým certifikátom

Noví spolupracovníci:

Bc. Pavol Snopko, majiteľ psa s canisterapeutickým certifikátom
Ukončil bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku – odbor učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
v kombinácii náboženská výchova a geografia (2008). V roku 2014 absolvoval so svojím psom Jimmym potrebné vzdelávanie a výcvik
s úspešným ukončením skúškami a získaním canisterapeutického certifikátu.

Paulovič Jozef , externý spolupracovník pre hipoterapiu

Tréner s osvedčením Telovýchovnj školy v Bratislave (1994), Preukaz Slovenskej jazdeckej federácie č. 1993/221 . tréner/rozhodca
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4. Výkonová časť

Od začiatku činnosti nášho centra od 01.09.2011 do 31.12.2013 sme evidovali celkom 317 klientov vo veku od 3 – 15 rokov. V roku 2014 sme

naďalej pokračovali v našej odbornej činnosti v Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva a počas tohto obdobia sme poskytovali

starostlivosť celkom 150 deťom z toho 156 detí tvorí aktuálnu klientelu nášho centra.

4.1. Obdobie od 1.1.2014 – 31.12.2014

Ku dňu 31.12.2014 sme v našom Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva evidovali 146 deti, z toho 52 dievčat vo veku od 3-15

rokov. V roku 2014 sme zo starostlivosti vyradili 86 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  100 jednorázových  individuálnych  špeciálno- pedagogických  vyšetrení, 17 sociálnych diagnostických meraní,

253 psychologických konzultácii, 77 špeciálno – pedagogických konzultácii.

Vykonali sme 344 individuálnych opakujúcich sa terapií. Z rehabilitačných úkonov korekcia/kompenzácia bolo vykonaných 482 úkonov.

Prevažnú časť našej klientely tvoria deti s narušenou komunikačnou schopnosťou – 73 z toho 33 dievčat, s vývinovými poruchami aktivity

a pozornosti – 43 z toho 9 dievčat, s vývinovými poruchami učenia 22 z toho 9 dievčat, s poruchami správania – 7 z toho 1 dievča. V našej starostlivosti máme

1 klienta s viacnásobným postihnutím.

Materskú školu navštevuje 76 detí z nášho zariadenia, z toho 33 dievčat. Povinnú školskú dochádzku v rámci základných škôl si plní aktuálne 70

našich klientov, z toho 19 dievčat.
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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 začalo svoju činnosť 1.9.2011. Do25.1.2012 zabezpečovalo svoju prevádzku z prostriedkov

zriaďovateľa  VOXPSYCHÉ s.r.o.  v celkovej výške 2796,46 EUR . Tieto náklady centrum postupne splácalo zriaďovateľovi podľa Internej účtovnej

smernice č. 1. zo dňa 1.9.2011 ako je to uvedené v tabuľke o hospodárení.  Nakoľko 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.

5.2. Predbežný rozpočet na rok 2014

V predbežnom rozpočte na rok 2014 sme plánovali  200 klientov (skutočný počet bol  181), 2785 EUR na prevádzkovú réžiu (v skutočnosti 3 675,76 EUR),

16 947 EUR na mzdy vrátane odvodov (v skutočnosti 13862,24 EUR). Dôraz sme kládli na zabezpečenie špeciálno –pedagogickej starostlivosti.

Tabuľka č. 1: Porovnanie predbežného rozpočtu a skutočné náklady v r. 2014 :

Prevádzková
réžia

plánovaná
suma

skutočná
suma

Mzdy plánovaná
suma

skutočná
suma

kanc. potr.,
zariadenie,
poštovné

230 116,35 špec.- ped. 5484 3035,60

nájomné 1000 1101,74 terénny špec. ped. 3840 3970
telefón 300 376,63 psychológ 500 200
PC SW 255 558,36 admin. prac. 1000 1322,14
testy 0 300,79 Hipoterapia a 240 240
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canisterapia
cestovné + nákl.
na vzdelávanie

1000 1221,89 ekonóm 504 562

riaditeľ 1200 1250
upratovačka 200 0
odvody za mzdy 3979,80 3282,50

SPOLU 2785 3675,76 16 947,80 13 862,24 19 732,80 17 538

5.3. Hospodárenie od 1.1.2014 DO 31.12.2014
Tabuľka č. 2: Podrobný rozpis príjmov a výdavkov r . 2014

2014 januar februar marec apríl máj jún júl august septemb október novemb december SPOLU

Stav k 1.1.2014 659,4

kancelárske potreby 10,6 48 10,05 45 113,65

poštovné 2,7 2,7

nájomné 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 1101,74

telefón - 1/3 31 30,5 32 32 31 31 31 31 31 32 35 29,13 376,63

CogniPlus 558,36 558,36 prev.rež.
testy 127,8 23 120 29,99 300,79 2453,87

špec. ped. odb. prac. 455,6 455,6 455,6 228,4 228,4 228,4 228,4 228,4 228,4 298,4 3035,6

terénny odb. prac. 320 320 320 320 320 320 640 320 320 320 450 3970
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psychológ 200 200

administratívnyprac. 88,75 60 93,48 56,58 44,28 285,67 39,36 41,82 39,36 46,74 51,66 474,44 1322,14

riaditeľ SCŠPP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 1250 mzdy
ekonómka 50 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 92 562 13862,24

hipoter. a canister. 120 120 240

odvody 317,4 317,1 317,44 237,09 236,96 264,22 124,26 497,6 236,9 246,24 156,67 330,62 3282,5

náklady navzdelávanie 140 140 cest._vzdel
cestovné 110 102,2 118,3 108,5 113,75 108,5 84 83,2 113 63 77,44 1081,89 1221,89

Spolu 1567,27 1519,22 1710,64 1216,39 1336,01 1602,21 727,84 1756,62 1861,07 1036,78 860,13 2343,82 17538 17538

Príjem od klientov 102 60 10 32 45 25 15 15 30 2 336

Dotácia 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1428 17202 17538

Zostatok -31,27 -25,22 -266,64 249,61 142,99 -143,21 706,16 -322,62 -412,07 412,22 603,87 -913,82 0 17202

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov sa nachádza v tabuľke č. 3 k celkovej sume 17 538, ktorá predstavuje všetky náklady centra. Boli získané príjmy od

klientov vo výške 336 Eur. Celková suma, ktorou centrum disponovalo v r. 2014 bola 17538 EUR .

5.4. Komentár k hospodáreniu a plneniu rozpočtu od  1.1.2014 do  31.12.2014
V r. 2014 naše výdavky predstavovali: kancelárske potreby (113,65 EUR), poštovné na komunikáciu s klientmi (2,70 EUR), nákup pracovných zošitov pre

tréningový programu KUPREV, KUPOZ a Eľkonin (300,76 EUR), tréningového programu CogniPlus (558,36 EUR), nevyhnutné náklady ne telefón (376,63
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EUR) a úhradu nájomného za priestor poradne (1101,74 EUR). Mzdové náklady činili 13862,24 EUR. Príjem od klientov v r. 2014 bol 336 EUR. V centre

pracujú dvaja špeciálni pedagógovia, riaditeľka centra je zároveň odbornou zástupkyňou a vykonáva odborné činnosti, poradenstvo klientom a ich rodičom,

pedagógom, skupinovú aj individuálnu psychoterapiu, návštevy v škole. Pri týchto činnostiach jej vypomáhala študentka psychológie na dohodu

o brigádnickej práci študenta. Administratívna pracovníčka koordinuje činnosť po formálnej stránke, vykonáva všetky potrebné administratívne úkony

a komunikáciu s klientmi. Ekonomickú agendu spracováva ekonóm na dohodu o pracovnej činnosti. Rozpis použitia finančných prostriedkov je uvedený aj

v tabuľkách.

Tabuľka č. 3. Plnenie rozpočtu na rok 2014

Prevádzková réžia (nájomné. kancelárske potreby, testy,
zariadenie, softwér, telefón)

2 453,87 EUR

Mzdové náklady 13 862,24 EUR

Cestovné + náklady na vzdelávanie 1 221,89 EUR

SPOLU: 17 538 EUR

Príjem od klientov: - 336 EUR

SPOLU: 17 202 EUR

Rozpis mzdových nákladov:

Špeciálny pedagóg – diagnostika, terapie 3 035,60

Terénny špeciálny pedagóg, diagnostika, terapie 3 970,00

psychológ na dohodu 200,00

riaditeľ centra + odborná psychologická a psychoterapeutická
činnosť

1 250,00

Hipoterapia a canisterapia 240,00
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administratívny pracovník 1 322,14

ekonóm 562,00

odvody 3 282,50

SPOLU: 13 862,24

5.5. Orientačný plán rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017

Predbežný rozpočet Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o. vychádza z výsledkov
hospodárenia v r. 2011, 2012, 2013 a 2014 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 2015, 2016 a 2017 počíta s miernym poklesom počtu klientov, ktorý predpokladáme
z dôvodu smerovania starostlivosti od všeobecnejšej ku špecifickej ako aj z organizačných dôvodov. Súkromné centrum špeciálno –
pedagogického poradenstva je dcérskym zariadením zdravotníckeho zariadenia VOXPSYCHÉ, s.r.o. a v tej súvislosti jeho náplň starostlivosti
o deti zdravotne znevýhodnené nadväzuje na zdravotnú starostlivosť s dôrazom na špeciálno – pedagogickú starostlivosť ako následnú
starostlivosť.  Psychologická starostlivosť je poskytovaná v prevažnej miere v rámci zdravotnej starostlivosti. Súkromné centrum špeciálno –
pedagogického poradenstva naďalej využíva materiálno – technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia VOXPSYCHÉ, s.r.o., boli dokúpené
špeciálno – pedagogické pomôcky. Súkromné centrum využíva telefónne linky zriaďovateľa, účtovná stránka je upravená interným predpisom,
1/3 podiel na nákladoch na telefón, ktorý bol stanovený podľa počtu klientov zdravotníckeho a školského zariadenia.  Nakoľko sa zmenili
podmienky pre odvody z miezd bude počet hodín odbornej starostlivosti o niečo znížený v nadväznosti na pokles počtu klientov.  Náklady
súkromného centra nad limitom príspevku budú vykrývané z poplatkov klientov.  Od 9/2013 bol zavedený poplatok za individuálne špeciálno –
pedagogické terapie nakoľko cena práce špecialistov podstatne stúpla v súvislosti s nárastom odvodového zaťaženia miezd. Súkromné centrum
špeciálno – pedagogického poradenstva bude naďalej poskytovať špeciálno – pedagogické vyšetrenia, tréningy pozornosti CogniPlus  ako aj
základné psychologické konzultácie , psychologické a špeciálno – pedagogické poradenstvo školám z rozpočtových prostriedkov, bude tiež
organizovať  hipoterapiu. V roku 2014 sme urobili prvé kroky k zavedeniu novej terapeutickej metódy – canisterapia. Pes a jeho majiteľ
absolvovali potrebné vzdelávanie a výcvik s úspešným ukončením skúškami a získaním canisterapeutického certifikátu.
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Tabuľka č. 4 : Orientačný plán rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 prognózovaný v r. 2014

2015 2016 2017
PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA
počet detí 146 150 150
kancelárske potreby 150 200 200
nájomné 1200 1300 1300
telefón 300 300 300
PC programy 300 250 250
testy 500 500
poštovné 30 30 30
zariadenie 500 500
cestovné 1000 1000 1000
Spolu 2980 4080 4080

MZDY vrátane odvodov
Špec.-pedagóg 3244,8 2000 2000
Terényy špec. pedagóg 6489,6 6000 6000
psychológ 811,08 1000 1000
admin. pracovník 500 600 600
canisterapia 294,72 300 300
hipoterapia 294,72 300 300
ekonóm 603,72 600 600
riaditeľ 1622,4 1600 1600
upratovačka 200 100 100
Spolu 13861,04 12500 12500
Celkom 16841,04 16580 16580



13

6.0. Záver

Pokračujeme  v našej filozofii komplexnej starostlivosti  o zdravotne – znevýhodnených  občanov s duševnými problémami a poruchami na kontinuu
primárnej, sekundárnej aj terciálnej prevencie na  pôde zdravotníctva a školstva. V roku 2014 sme činnosť rozšírili o canisterapiu (informácie a videozáznam
v prílohe). Ďakujeme všetkým  za podporu a spoluprácu.

Prílohy: Účtovná uzávierka, výkazy ziskov a strát za rok 2014. Informácie o canisterapii , prezentácia a videozáznam na CD .


