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Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno – 
pedagogického poradenstva, komentár  k 30.6.2013 

 

 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.  Do 
1.9.2011 bolo vydaných 172 rozhodnutí o prijatí klienta SCŠPP, v šk. r. 2011/2012 62 rozhodnutí a v šk. r. 
2012/2013 21 rozhodnutí. Rozhodnutí o vyradení klienta SCŠPP bolo vydaných 29. Aktuálny počet klientov 
nášho centra k 1.7.2013 je 226. Od 1.9.2012 do 31.12.2012 bolo ošetrených 56 klientov a od 1.1.2013 do 
30.6.2013 135 klientov. U týchto klientov bolo od 1.9.2012 do 1.7.2013 vykonaných 1107 odborných výkonov. 
U 35 klientov sú plánované konzultácie v júli a v auguste 2013.  
 
Činnosť centra od 1.1.2013 do 1.7.2013  
- odborná  špeciálno – pedagogická starostlivosť- komplexných špeciálne – pedagogických vyšetrení  bolo  
v r. 2013 (do 30.6.)  celkom 30, špeciálno – pedagogická a  logopedická starostlivosť najmä v predškolských 
zariadeniach ako preventívne a terapeutické odborné činnosti terénneho špeciálneho pedagóga v celkovom 
počte návštev na MŠ 63 u cca 90 detí predškolského veku.  
- odborná psychologická starostlivosť- vykonali sme skupinové psychologické vyšetrenia v 2 triedach na ZŠ 
Škultétyho, podali sme písomné vyhodnotenie a poskytli metodické poradenstvo pedagogickým pracovníkom, 
skupinové psychologické poradenstvo žiakom, v 2. polroku absolvovali žiaci kurz efektívnej komunikácie, 
celkovo psychologická starostlivosť 23 návštev v teréne u cca 40 žiakov na ZŠ Škultétyho vo Veľkom Krtíši 
- naďalej sme vykonávali v našom centre  aj individuálne rehabilitácie, tréningy pozornosti, hipoterapiu, 
individuálne psychologické a špeciálno - pedagogické konzultácie, poradenstvo rodičom. 
- v júni 2013 sme sa zapojilii do projektu ING Šanca pre deti na podporu integrácie žiakov so znevýhodnením 
s projektom „V zdravom tele zdravý duch a  zdravé telo pomocou zdravej mysle“. V prípade úspešnosti 
projektu poskytneme klientom nášho centra bezplatne konzultáciu a cvičenia pomocou Q-HRV prístroja.  
 
  Plnenie programového rozpočtu bolo uskutočnené nasledovne: 

1. Náklady na zabezpečenie prevádzky SCŠPP: 
V r. 2013 sme doplnili kancelárske potreby za 31,20 EUR.Suma vyplatená za nájom priestorov  SCŠPP je 405 
EUR. Zabezpečenie telefonickej komunikácie centra je upravené interným predpisom zriaďovateľa, ktorý 
upravuje uplatnenie účtu za telefón 1/3 podielom pre SCŠPP, v 1. polroku 2013 to činí  185,50 EUR. Náklady 
na poštovné boli 1,65 EUR. Za 171,9 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. Materiálno – technické vybavenie bolo doplnené  
uzamykateľnou registračnou skriňou na osobné spisy klientov  v hodnote 228 EUR.  Za 59,98 EUR sme 
kúpili stolíky a sedačky pre deti predškolského veku nakoľko centrum žiadne zariadenie nemalo. Celkové 
náklady na materiálno – technické zabezpečenie činnosti centra tvoria 1083,23   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. V 1. 
polroku 2013 pracovala na mandátnu zmluvu. Celková cena jej práce bola 2025,74 EUR. 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 
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podľa Eľkonina v priestoroch SCŠPP. Cena práce terénneho špeciálneho pedagóga (okrem odvodov 
zamestnávateľa) bola v 1. polroku 2013 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.  Za výpomoc externého psychológa 
pri skupinových vyšetreniach a terapiách v teréne bola na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti zaplatená 
suma 250 EUR.  Vykonané administratívne práce v hodnote 250 EUR na faktúru. Ekonómka vykonáva 
ekonomické služby na mandátnu zmluvu, celková cena jej práce je 300 EUR na pol roka. Za hipoterapiu sme 
vyplatili 120 EUR.  Od júna 2013 sme hipoterapeutickú starostlivosť museli prerušiť pre organizačné zmeny 
v PD Begokom. V spolupráci s Ing. Michalicovou, trénerkou jazdy hľadáme náhradné riešenie na 
pokračovanie hipoterapie. Cestovné vo výške 487,95 EUR bolo vyplatené špeciálnym pedagógom. Jednej  
pracovníčke bol zaplatený lektorský kurz pre tréningový program KUPOZ vo výške 60 EUR. Tento 
tréningový program pracovníčka vykonáva u klientov nášho centra od 17.6.2013. Celková suma za odvody 
zamestnávateľa bola v 1. polroku 2013 749,75 EUR. Celkové náklady na služby boli  6763,44 EUR. Celkové 
náklady na činnosť centra v 1. polroku 2013 sú 7808,17 EUR. Rezervu 1108,33 EUR plánujeme v 2. polroku 
využiť na doplnenie vybavenia pracoviska, dokúpenie SF tréningového programu CogniPlus a rozšírenie 
úväzku špecialistu špeciálneho pedagóga.   
 

3. Tabuľka plnenia rozpočtu:    

2013 január február marec apríl  máj jún 
        
spolu 

prevádzkové náklady 
     nájomné 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 405 

zariadenie 
    

287,98 287,98 
kanc.p. 

   
31,2 

  
31,2 

telefón 28 27 28 31 33 38,5 185,5 
poštovné 

     
1,65 1,65 

testy 
    

171,9 
 

171,9 
∑ prevádzkové náklady 

    
1083,23 

náklady na služby 
      šp.ped.I 

  
858,69 266,49 276,36 624,2 2025,74 

šp.ped.II 
 

640 320 320 320 320 1920 
psychol. 

     
250 250 

admin.p. 
     

250 250 
ekonóm 50 50 50 50 50 50 300 
riaditeľ 100 100 100 100 100 100 600 
hipoterap 20 

 
40 20 20 20 120 

odvody 35,2 35,2 147,84 147,84 147,84 235,83 749,75 
vzdelavan 

    
60 60 

cestovné 
 

136,7 105,9 72,15 84,8 88,4 487,95 
 ∑ náklady na služby  

    
6763,44 

∑ nákl. 300,7 1056,4 1717,93 1106,18 1271,4 2394,06 7846,67 
príjem od klientov 

    
135 135 

dotácia 1457 1457 1457 1457 1496 1496 8820 
zostatok 1156,3 400,6 -260,93 350,82 224,6 -763,06 1108,33 

 

    
 
Vo Veľkom Krtíši, 10.7.2013                                                                    PhDr. Zdenka Kubišová, 

                                                                                    riaditeľka SCŠPP, konateľka VOXPSYCHÉ,s.r.o 
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