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Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno –
pedagogického poradenstva, komentár k 30.6.2014

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 1.7.2014 je 200. Od 1.9.2013 do 31.12.2013 bolo ošetrených 103
klientov a od 1.1.2014 do 30.6.2014 105 klientov. U týchto klientov bolo od 1.9.2013 do 1.7.2014 vykonaných
1321 odborných výkonov. U 21 klientov sú plánované konzultácie v júli a v auguste 2014.

Činnosť centra od 1.1.2014 do 1.7.2014
- odborná špeciálno – pedagogická starostlivosť- komplexných špeciálne – pedagogických vyšetrení
bolo v r. 2014 (do 30.6.) celkom 28, špeciálno – pedagogická a logopedická starostlivosť najmä
v predškolských zariadeniach ako preventívne a terapeutické odborné činnosti terénneho špeciálneho
pedagóga v celkovom počte návštev na MŠ 125 u 41 detí predškolského veku. 1x do týždňa prebiehajú
skupinové tréningy fonematického uvedomovania podľa Elkonina (počet klientov: 6), individuálne
špeciálno – pedagogické terapie zamerané na rozvoj špecifických funkcií, nácvik splývavého čítania
(Sfumato) , poradenstvo rodičom (počet klientov: 39, počet terapií: 119).
- odborná psychologická starostlivosť- vykonávame primárne preventívny program KUPOZ
a KUPREV (počet klientov: 18, počet stretnutí : 83) pre deti s poruchami aktivity a pozornosti,
psychologické poradenstvo našim klientom, ich rodičom a pedagogickým pracovníkom (129 výkonov),
psychologické vyšetrenia sú realizované s odporúčaním praktického lekára (počet: 15) v zdravotníckom
zariadení VOXPSYCHÉ, s.r.o. a na ich základe  poskytovaná následná starostlivosť v našom centre s úvodnou
sociálnou diagnostikou (počet: 15) a ďalšou starostlivosťou, ktorá je v kompetencii nášho centra.
- naďalej sme vykonávali v našom centre  aj tréningy pozornosti CogniPlus (počet klientov: 19, počet
tréningov: 96 ) , hipoterapiu (počet klientov: 5, počet terapií: 34).
- urobili sme prvé kroky k zavedeniu ďalšej terapeutickej metódy – canisterapia účasťou na príslušnom
vzdelávaní a predbežnou dohodou o spolupráci s majiteľom psa v canisterapeutickom výcviku.

Plnenie programového rozpočtu bolo uskutočnené nasledovne:
1. Náklady na zabezpečenie prevádzky SCŠPP:
V r. 2014 sme doplnili kancelárske potreby za 10,60 EUR. Suma vyplatená za nájom priestorov SCŠPP je
550,92 EUR. Zabezpečenie telefonickej komunikácie centra je upravené interným predpisom zriaďovateľa,
ktorý upravuje uplatnenie účtu za telefón 1/3 podielom pre SCŠPP, v 1. polroku 2014 to činí 187,50 EUR.
Náklady na poštovné boli 2,70 EUR. Za 127,80 EUR sme kúpili príručky pre primárny preventívny program
KUPREV, ktoré realizujú psychológovia SCŠPP a šľabikáre k tréningom fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina, ktoré vykonáva Mgr. Draková u predškolákov. Celkové prevádzkové režijné náklady na
zabezpečenie činnosti centra tvoria 1680,77 EUR.
2. Náklady spojené s odbornou činnosťou SCŠPP:
Odbornú činnosť v centre vykonávajú naďalej 2 špeciálni pedagógovia. Jedna  špeciálna pedagogička
vykonáva  komplexné špecializované vyšetrenia zamerané na diferenciálnu diagnózu porúch učenia
a individuálne špeciálno – pedagogické terapie. V 1. polroku 2014 pracovala na pracovnú zmluvu. Celková
cena jej práce bola 2052 EUR (okrem odvodov zamestnávateľa). Druhá špeciálna pedagogička  pracuje
v teréne, pracuje na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. Pravidelne navštevuje predškolské zariadenia



a vykonáva individuálne korekčné logopedické cvičenia u detí s nedostatočným rozvojom rečových
schopností a v malých skupinách trénuje predškolákov vo fonematickom uvedomovaní podľa Eľkonina
v priestoroch SCŠPP. Cena práce terénneho špeciálneho pedagóga (okrem odvodov zamestnávateľa) bola
v 1.polroku 2014 1920 EUR. Riaditeľka SCŠPP  vykonáva riadiacu činnosť a psychologické konzultácie
v centre ako aj terénnu psychologickú prácu so žiakmi a odborné poradenstvo učiteľom. Jej mesačná mzda je
100 EUR v hrubom, za pol roka 600 EUR. Vykonané administratívne práce v hodnote 250 EUR na faktúru
a 378,76 EUR na dohodu o vykonaní brigádnickej práci študenta. Ekonómka vykonáva ekonomické služby na
mandátnu zmluvu, celková cena jej práce je 260 EUR na pol roka. Za hipoterapiu sme vyplatili 120 EUR.
Cestovné vo výške 661,25 EUR bolo vyplatené špeciálnym pedagógom. V marci 2014 bol vyplatený
canisterapeutický výcvik v hodnote 140 EUR.
Celková suma za odvody zamestnávateľa bola v 1. polroku 2014 1690,21 EUR. Celkové náklady na služby
boli 7270,97 EUR. Celkové náklady na činnosť centra v 1. polroku 2014 sú 8951,74 EUR. Aktuálny stav
hospodárenia centra je – 73,74  EUR.

3. Tabuľka plnenia rozpočtu

- v prílohe.

Vo Veľkom Krtíši, 10.7.2014 PhDr. Zdenka Kubišová,

riaditeľka SCŠPP VOXPSYCHÉ,s.r.o



TABUĽKA PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2014

január február marec apríl máj jún SPOLU
zariadenie, nábytok 0
kancelárske potreby 10,6 10,6
poštovné 2,7 2,7
nájomné 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 550,92
telefón - 1/3 31 30,5 32 32 31 31 187,5
CogniPlus 0
Nákl. vzdel. 140 140
cestovne 110 102,2 118,3 108,5 113,75 108,5 661,25
testy 127,8 127,8
PREV.REŽ. 235,52 224,52 382,12 232,32 364,37 241,92 1680,77
špec. ped. odb. prac. 455,6 455,6 455,6 228,4 228,4 228,4 2052
terénny odb. prac. 320 320 320 320 320 320 1920
psychológ 0
administratívny prac. 88,75 60 93,48 56,58 44,28 285,67 628,76
riaditeľ SCŠPP 100 100 100 100 100 100 600
ekonómka 50 42 42 42 42 42 260
hipoterapia a canisterapia 120 120
odvody 317,4 317,1 317,44 237,09 236,96 264,22 1690,21
MZDY A SLUŽBY 1331,75 1294,7 1328,52 984,07 971,64 1360,29 7270,97
Spolu 1567,27 1519,22 1710,64 1216,39 1336,01 1602,21 8951,74
Príjem od klientov 102 60 10 32 45 25 274
Dotácia 1434 1434 1434 1434 1434 1434 8604
Zostatok -31,27 -25,22 -266,64 249,61 142,99 -143,21 -73,74


