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Komentár, monitorovacia správa 

Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva k 30.6.2015 

 Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, zriaďovateľ 

VOXPSYCHÉ,s.r.o.,  od 1.9.2011 zaradené do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím MŠ SR 

č. 2010-19307/43326:1-923.  

Aktuálny počet klientov nášho centra k 1.7.2015 je 163. Od 1.9.2014 do 31.12.2014 bolo ošetrených 81 

klientov a od 1.1.2015 do 30.6.2015 58 klientov. U týchto klientov bolo od 1.9.2014 do 1.7.2015 vykonaných 

730 odborných výkonov.  

 

Činnosť centra od 1.1.2015 do 1.7.2015  

- odborná  špeciálno – pedagogická starostlivosť : Komplexných špeciálno – pedagogických vyšetrení  

bolo  v r. 2015 (do 30.6.)  celkom 20, špeciálno – pedagogická a  logopedická starostlivosť najmä 

v predškolských zariadeniach ako preventívne a terapeutické odborné činnosti terénneho špeciálneho 

pedagóga v celkovom počte návštev na MŠ 127 u 28 detí predškolského veku.  Skupinové tréningy 

fonematického uvedomovania podľa Elkonina (počet klientov: 4), individuálne špeciálno – pedagogické 

terapie zamerané na rozvoj špecifických funkcií, nácvik splývavého čítania (Sfumato) , poradenstvo rodičom 

(počet klientov: 7, počet terapií: 64).  

- odborná psychologická starostlivosť: Vykonávame primárne preventívny program KUPOZ 

a KUPREV  (počet klientov: 5, počet stretnutí : 18) pre deti s poruchami aktivity a pozornosti, psychologické 

poradenstvo našim klientom, ich rodičom a pedagogickým pracovníkom (60 výkonov), psychologické 

vyšetrenia sú realizované s odporúčaním praktického lekára (počet: 26) v zdravotníckom zariadení 

VOXPSYCHÉ, s.r.o. a na ich základe  poskytovaná následná starostlivosť v našom centre s úvodnou 

sociálnou diagnostikou (počet: 25) a ďalšou starostlivosťou, ktorá je v kompetencii nášho centra.    

- naďalej sme vykonávali v našom centre  aj tréningy pozornosti CogniPlus (počet klientov: 16, počet 

tréningov: 73 ) , hipoterapiu (počet klientov: 1,  počet terapií: 6), canisterapia (počet klientov: 1, počet 

terapií: 2).  

 

Hospodárenie:                                                                                                                                      

Náklady na prevádzkovú réžiu (nájomné. telefón, cestovné, kancelárske potreby): 1282,34 EUR  

Náklady na mzdy:  5622,77 EUR.                                                                                                        

Rozdelenie miezd:                                                                                                                                                                      

špec.- ped. vyšetrenia 685,2 Eur                                                                                                             

terénny špeciálny pedagóg a logopéd : 2400 Eur                                                                             

administratívny pracovník 301,25 Eur                                                                                              

 riaditeľ + psychológ 600 Eur                                                                                                                           

ekonóm 252 Eur                                                                                                                              

canisterapia 34,50 Eur                                                                                                                               

odvody : 1349,82 Eur  

Celkovo použité finančné prostriedky k 30.6.2015: 6905,11 Eur  

 

PhDr. Zdenka Kubišová, 

riaditeľka SCŠPP, konateľka VOXPSYCHÉ,s.r.o. 


