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1. Identifikácia organizácie 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, ktoré bolo Rozhodnutím MŠ č.2010-19307/43326:1-923 zaradené od 01.09.2011 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 

 Webová stránka: www.voxpsyche.eu 

 Kontaktný email: oakp.voxpsyche@gmail.com 

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

 Konateľka: PhDr. Zdenka Kubišová 

 Riaditeľka SCŠPP: Mgr. Ľubica Draková 

  

 

 

 

 

http://www.voxpsyche.eu/
mailto:oakp.voxpsyche@gmail.com
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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) Korekcie a kompenzácie komunikačných zručností, individuálne a skupinovo v teréne aj v priestoroch SCŠPP. 

h) Diferenciálna diagnostika porúch komunikačných schopností. 

i) Diferenciálna špeciálno – pedagogická diagnostika  u detí a žiakov so zdravotným postihnutím a rediagnostika u klientely zostávajúcej po 

legislatívnej zmene 4/2019, t.j. deti a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, poruchami učenia a správania 

j) Relaxácie. 

k) Individuálna psychoterapia.  
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3.  Zamestnanci 
 

Zamestnancami  Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva sú :   

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

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

Mgr. Andrea Hriadelská <voxpsyche@voxpsyche.eu > , asistent, psychológ. 

Mgr. Lucia Snopková <voxpsyche@voxpsyche.eu >,  asistent a EEG Biofeedback tréner. 

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

Rozália Lukácsová <voxpsyche@voxpsyche.eu >,  ekonóm, účtovníctvo a poradenská činnosť. 
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4.  Výkonová časť za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021  

 Ku dňu 31.12.2021 sme v našom Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva evidovali 307 klientov z toho 128 dievčat. V roku 2021 

sme zo starostlivosti vyradili 34 klientov. Dôvodom bolo dovŕšenie 15 roku života, ukončenie starostlivosti z dôvodu naplnenia cieľov a pokiaľ nebola 

v školskom roku 2020/2021 poskytnutá žiadna starostlivosť. 

Počas tohto obdobia sa uskutočnili 4 jednorázové individuálne psychologické vyšetrenia, 44  jednorázových  individuálnych  špeciálno - 

pedagogických  vyšetrení, 35 sociálnych diagnostických meraní, 59 psychologických jednorázových individuálnych konzultácii, 235 špeciálno – 

pedagogických konzultácii. Vykonali sme 10 individuálnych opakujúcich sa terapii/ psychoterapií vrátane hipoterapie, 1 individuálnu jednorázovú terapiu/ 

psychoterapiu. Z rehabilitačných úkonov korekcia/kompenzácia bolo vykonaných 378 opakujúcich sa výkonov.  

Prevažnú časť našej klientely tvoria deti s narušenou komunikačnou schopnosťou – 236, s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti – 26, 

s vývinovými poruchami učenia 35, s poruchami správania – 2, s mentálnym postihnutím – 6, viacnásobné postihnutie – 1, so syndrómom autizmu – 1.  

Materskú školu navštevuje 55 klientov nášho zariadenia, z toho 19 dievčat. Povinnú školskú dochádzku v rámci základných škôl si plní aktuálne 244 

našich klientov, z toho 104 dievčat. 6 klienti SCŠPP sú žiakmi v špeciálnej triede Základnej školy, z toho 3 dievčatá. 2 klienti navštevujú špeciálnu Základnú 

školu z toho 2 dievčatá. 
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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 špeciálno - pedagogického poradenstva podľa Internej účtovnej smernice č. 1 sa podieľa na 

nákladoch za telefón pevnej linky 1/3 podielom a podľa uvedenej smernice využíva materiálno – technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia 

VOXPSYCHÉ, s.r.o. Od 1.1.2017 podľa internej účtovnej smernice č. 14 sa SCŠPP spolupodieľa na nákladoch prenájmu kopírky prenajatej od spoločnosti 

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., model MX-2640N, sériové číslo 6503165600. Faktúry sa účtujú podielom 1/3 za mesačný prenájom 

kopírky a 1/3 štvrťročne fakturovaný poplatok za vytlačené kópie. Účtovaná 1/3 je vždy podľa fakturovanej sumy. 

 

5.2. Predbežný rozpočet na rok 2021 

V predbežnom rozpočte na rok 2021 sme plánovali 340 klientov (skutočný počet bol 307), 6 310,00€ na prevádzkovú réžiu  (v skutočnosti 3 120,56€),  

43 501,08€ na mzdy vrátane odvodov (v skutočnosti 41 535,44€).    

 

Tabuľka č. 1: Porovnanie predbežného rozpočtu a skutočné náklady v r. 2021: 

Prevádzková réžia plánovaná  

suma 

skutočná 

suma 

Mzdy  plánovaná 

suma  

skutočná 

suma  

Kanc. potreby, tlačivá, poštovné 530,00€ 197,94€ Špec.- ped. odb. pracovník 4 000,00€ 0,00€ 

Nájomné 2 400,00€ 1 101,84€ Terénny špeciálny pedagóg 

a riaditeľ 

13 442,89€ 10 228,59€ 

Telefón 450,00€ 424,83€ Psychológ Mgr. 10 318,32€ 11 310,44€ 

PC, PC SW 350,00€ 0,00€ Pomocný admin. pracovník 3 306,12€ 0,00€ 

Testy 480,00€ 195,83€ Psychoterapeut, konateľ 1 984,08€ 2 123,60€ 

Cestovné  400,00€ 0,00€ Ekonóm 703,74€ 1 117,00€ 

Prenájom tlačiarne, fotokópie 450,00€ 275,73€ Administratívny pracovník 3 145,05€ 8 013,00€ 

Náklady na vzdelávanie 400,00€ 0,00€ Hipoterapia 290,88€ 200,00€ 

Zariadenie 300,00€ 315,00€ Odvody  8 542,81€ 

Stravné lístky 550,00€ 506,89€    

Osobné ochranné pomôcky  102,50€    

SPOLU 6 310,00€ 3 120,56€  37 191,08€ 41 535,44€ 
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5.3. Hospodárenie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Tabuľka č. 2: Podrobný rozpis príjmov a výdavkov v roku 2021: 

2021   januar februar marec apríl máj jún júl august septemb október novemb december SPOLU  

Stav k 1.1.2021 0               

zariadenie, nábytok             315,00 315,00  

Osobné ochranné pomôcky             102,50 102,50  

kanc. potr., pomôcky          68,04 43,20  68,40 179,64  

poštovné    5,70 4,20 8,40        18,30  

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  48,14 34,37 34,37 34,00 42,29 35,59 48,82 29,23 29,21 29,48 29,21 30,12 424,83  

Prenájom tlačiarne – 

fotokópie  1/3 

 6,00 6,00 44,66 6,00 68,00 6,00 6,00 57,34 6,00 6,00 57,73 6,00 275,73  

Stravné lístky  25,28 27,39 27,39 27,39 56,00 61,10 50,57 44,24 54,76 63,20 40,03 29,54 506,89 Prev. réž. 

Testy             195,83 195,83 3 120,56 

Riaditeľ a terénny odb. 

prac.  

 868,14 913,25 868,14 868,14 868,14 968,14 868,66 889,53 868,14 1 141,76 736,55 370,00 10 228,59  

Psychológ  903,37 903,37 903,37 903,37 903,37 1 003,37 903,37 903,37 903,37 903,37 903,37 1 273,37 11 310,44  

Administratívny prac.     1 881,00   1 936,00   1 836,00   2 360,00 8 013,00  

Psychológ - psychoterapeut  137,80 137,80 137,80 137,80 137,80 237,80 137,80 137,80 137,80 137,80 137,80 507,80 2 123,60 mzdy 

Ekonómka   50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 467,00 1 117,00 41 535,44 
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Hipoterapia              200,00 200,00  

Odvody   681,86 697,73 681,86 681,896 681,86 807,26 682,04 689,39 681,86 778,17 558,94 919,98 8 542,81  

Spolu  výdavky  2 813,41 2 862,73 4 727,11 2 806,08 2 908,68 5 298,08 2 840,08 2 893,72 4 728,00 3 245,80 2 606,45 6 835,86 44 656,00 44 656,00 

Príjem od klientov  20,00            20,00  

MŠ príspevok na špecifiká 

os. ochr. pomôcky 

            90,00 90,00  

Dotácia   3 712,00 3 712,00 3 712,00 3 712,00 3 712,00 3 712,00 3 712,00 3 713,00 3 712,00 3 712,00 3 713,00 3 712,00 44 546,00  

Prijmy celkom               44 656,00  

Zostatok   919,59 850,27 -1014,11 907,42 804,32 -1585,08 872,92 820,28 -1015,00 467,20 1107,55 -3135,36 0  

 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov sa nachádza v tabuľke č. 2 v celkovej sume 44 546,00€,  ktorá predstavuje všetky náklady SCŠPP. Boli získané príjmy 

od klientov vo výške 20,00€. Súkromnému centru špeciálno – pedagogického poradenstva, bola poskytnutá z Výdavkového účtu štátneho rozpočtu MV SR 

rozpočtovým opatrením č. 1362/2021 upravená suma nenormatívnych finančných prostriedkov príspevku na špecifiká odboru školstva OÚ v Banskej 

Bystrici. Jednalo sa o podprogram 0D601 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách, prvok ŠPR-0D501.U14913 

– príspevok na špecifiká, sumu 30 Eur na 1 zamestnanca v celkovej sume 90 Eur. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky na testovanie, ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom COVID – 19. Celková suma, 

ktorou centrum disponovalo v r. 2021 bola 44 656,00€.  
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5.4. Komentár k hospodáreniu a plneniu rozpočtu od 01.01.2021 do 31.12.2021 

V r. 2021 naše výdavky predstavovali: zariadenie, nábytok – stoličky pre klientov a zamestnancov centra (315,00€), osobné ochranné pomôcky (102,50€), 

kancelárske potreby, pomôcky (179,64€), poštovné (18,30€), nevyhnutné náklady na telefón (424,83€), úhrada nájomného za priestor poradne (1 101,84€), 

stravné lístky pre zamestnancov (506,89€), prenájom tlačiarne, fotokópie (275,73€), testy – od spoločnosti Nervuska s.r.o. sme zakúpili pomocný 

psychoterapeutický materiál nevyhnutný pre prácu s deťmi v pochopení a spracovávaní ich emočných stavov, sociálnych interakcií, tréning čitateľských 

zručností (195,83€). Náklady na mzdy a služby činili vrátane odvodov 41 535,44€. Príjem od klientov v r. 2021 bol 20,00€. Súkromnému centru špeciálno – 

pedagogického poradenstva, bol poskytnutý príspevok na špecifiká, 30 Eur na 1 zamestnanca v celkovej sume 90 Eur. Uvedené prostriedky sme použili dňa 

14.12.2021 na zakúpenie respirátorov Nano FFP2 RespiPro a RespiRaptor v počte 6 balení, 11 kusov. Uvedené respirátory používali zamestnanci 

Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva pri výkone pracovnej činnosti.  

 

5.5. Komentár k odbornej činnosti zamestnancov 

Riaditeľka SCŠPP Mgr. Ľubica Draková sa naďalej venuje terénnej práci na MŠ a ZŠ ako aj starostlivosti o klientov v priestoroch centra ako špeciálny 

pedagóg s logopedickou špecializáciou. V rámci svojej činnosti sa do veľkej miery podieľala na tvorbe prístupov a postupov, formy vzdelávania žiakov 

bežnej triedy aj žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v súvislosti s dištančným vzdelávaním počas pandémie, taktiež poskytovala 

telefonickú podporu. Mgr. Draková bola od 16.11.2021 do 18.03.2022 práceneschopná. 

PhDr. Zdenka Kubišová  je odbornou zástupkyňou VOXPSYCHÉ, s.r.o. Vykonáva odborné činnosti, poradenstvo klientom a ich rodičom, pedagógom, 

psychoterapiu, návštevy v škole, konzultuje administratívne aj odborné postupy. Počas pandemickej situácie COVID-19 koordinovala konzultačné postupy 

pre dištančné vzdelávanie niektorých žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami a IVVP u ktorých sa vyskytli stresové príznaky, neurotické reakcie, 

opozičnosť alebo bola u nich sťažená spolupráca. Mgr. Andrea Hriadelská  je psychológ, 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, 

vykonáva nácvik relaxačných postupov, autogénneho tréningu. Mgr.  Andrea Hriadelská počas pandemickej situácie COVID-19 poskytovala formou 

telefonickej konzultácie rodičom psychologické poradenstvo ohľadom dištančnej formy vzdelávania, zosúladenia plnenia úloh detí so ŠVVP, podpory zo 

strany učiteľov a asistentov učiteľa. Taktiež ohľadom zvládania sociálnej izolácie, kontakt s rovesníkmi obmedzený na sociálne siete, pomoc pri zvládaní 

pandemickej situácie deťom pociťujúcim strach, úzkosť, s ťažkosťami so spánkom. Niektorým rodičom bol odoslaný materiál pre komunikáciu s deťmi pre 

pochopenie epidemiologických opatrení a ohrozenia pandémiou, prebratie metód relaxačných techník určených pre deti. Mgr. Andrea Hriadelská bola 

kontinuálne prítomná na pracovisku aby poskytovala telefonické konzultácie a tieto poskytovala aj mimo pracovnej doby cez mobilný telefón. 
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Administratívna pracovníčka Mgr. Lucia Snopková koordinuje činnosť po formálnej a administratívnej stránke, vykonáva všetky potrebné administratívne 

úkony, venuje sa tiež komunikácii s klientmi v oblasti administratívnych úkonov, kompletne spracúva štatistickú agendu. Náklady na administratívneho 

pracovníka sú spojené s kompletným spracovaním potrebných údajov, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte nakoľko pri menšom počte klientov tieto náklady 

hradila spoločnosť VOXPSYCHÉ, s.r.o. z vlastných zdrojov. Mgr. Snopková tiež prevzala agendu po pomocnom administratívnom pracovníkovi. Počas 

pandemickej situácie COVID-19 určitý čas pracovala formou home office. Cez vzdialenú pomoc operatívne vykonávala administratívne úkony aj priamo na 

pracovisku. Vypracovala samostatný administratívny systém evidencie realizovaných intervencií počas pandemických opatrení v ktorých bol vylúčený alebo 

obmedzený osobný kontakt s klientom.  Ekonomickú agendu spracováva ekonómka, p. Rozália Lukácsová  na dohodu o pracovnej činnosti. Rozpis použitia 

finančných prostriedkov je uvedený aj v tabuľkách.  V oblasti hipoterapie viedla Ing. Michalicová v spolupráci s PhDr. Kubišovou 1 klienta v rámci 

individualizovanej terapie, celkom 9 opakovaných aktivít. 
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   Tabuľka č. 3: Plnenie rozpočtu na rok 2021: 

Príjmy:  

Príjem od klientov 20,00€ 

MŠ príspevok na špecifiká, osobné ochranné prostriedky 90,00€ 

Dotácia 44 546,00€ 

SPOLU: 44 656,00€ 

 

Výdavky:  

Prevádzková réžia (zariadenie, nábytok, osobné ochranné prostriedky, kancelárske potreby, 

pomôcky, poštovné, nájomné, telefón, stravné lístky, prenájom tlačiarne, testy) 

3 120,56€ 

Mzdové náklady 41 535,44€ 

SPOLU: 44 656,00€ 

 

Rozpis mzdových nákladov:  

Terénny špeciálny pedagóg, diagnostika, terapie, riaditeľ (1 pracovník) 10 228,59€ 

Psychológ, Mgr. (1pracovník) 11 310,44€ 

Administratívny pracovník (1 pracovník) 8 013,00€ 

Psychológ – psychoterapeut (1 pracovník) 2 123,60€ 

Ekonóm (1pracovník) 1 117,00€ 

Hipoterapia (1pracovník) 200,00€ 

Odvody 8 542,81€ 

SPOLU: 41 535,44€ 
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5.5. Ekonomické a výkonové ukazovatele 2012-2021 
 

Tabuľka č.4: Ekonomické a výkonové ukazovatele 2012-2021: 

 

Rok Počet klientov k 12 

mesiacu daného roka 

Počet výkonov Náklady na mzdy Náklady na 

prevádzkovú réžiu 

Celkové náklady 

2012 198 1 618 11 091,05€ 5 674,43€ 16 765,48€ 

2013 185 1 453 13 739,29€ 3 817,98€ 17 557,27€ 

2014 146 1 273 13 862,24€ 3 675,76€ 17 538,00€ 

2015 239 1 157 11 508,28€ 2 612,03€ 14 120,31€ 

2016 273 1 427 20 239,94€ 4 571,75€ 24 811,69€ 

2017 320 1 259 27 129,78€ 2 917,84€ 30 047,62€ 

2018 359 1 403 33 836,52€ 4 591,86€ 38 428,38€ 

2019 317 1 124 43 175,08€ 3 210,52€ 46 385,60€ 

2020 303 910 40 811,87€ 3 008,13€ 43 820,00€ 

2021 307 766 41 535,44€ 3 120,56€ 44 656,00€ 

Prehľad nákladov 

spolu: 

 12 390 256 929,49€ 37 200,86€ 294 130,35€ 

  

 

 

 

 



 
 

14 

5.6. Orientačný plán rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 

Predbežný rozpočet Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o. na rok 2022 vychádzal z výsledkov 

hospodárenia v r. 2014 - 2021. Vzhľadom na reformu poradenského systému predbežný rozpočet na rok 2023 a 2024 aktuálne neuvádzame. V súčasnej dobe 

nie sú známe podmienky financovania školských poradenských zariadení. Dňa 24.03.2022 sme odoslali formulár na Ministerstvo školstva SR pre 

transformáciu nášho zariadenia. S ohľadom na aktuálne podmienky stanovené novou legislatívou sa plánujeme transformovať na 5. stupeň podpory a 

poskytovať špecializovanú starostlivosť klientom do piateho roku veku s odbornou činnosťou adresovanou deťom so ZP alebo deťom s rizikovým vývinom 

bez stanovenej diagnózy, ktoré sú v procese diagnostiky. V súvislosti s danými zmenami a rozpočtom nevieme prognózovať ani počet klientov ani 

predpokladané náklady. 

 

Tabuľka č. 5: Orientačný plán rozpočtu na rok: 2022: 

 2022 

Počet klientov 300 

Prevádzková réžia  

Kancelárske potreby 200,00€ 

Nájomné 1 400,00€ 

Telefón 450,00€ 

PC programy 300,00€ 

Testy 300,00€ 

Poštovné 30,00€ 

Cestovné 100,00€ 

Stravné lístky 675,52€ 

Vzdelávanie 200,00€ 

Prenájom tlačiarne 450,00€ 

Spolu 4 105,52€ 

Mzdy vrátane odvodov  

Špeciálny pedagóg 2 000,00€ 

Terénny špeciálny pedagóg, riaditeľ 15 201,56€ 

Konateľ, psychoterapeut 2 500,00€ 

Administratívny pracovník 5 120,00€ 

Psychológ Mgr. 14 657,36€ 

Hipoterapia 100,00€ 

Ekonóm 862,56€ 

Spolu 40 441,48€ 

Celkom 44 547,00€ 
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6. Záver  

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva zahájilo svoju činnosť zaradením do siete kôl a školských zariadení v r. 2011 

(Rozhodnutie MŠ SR, 2010-19307/43326:1.923), od roku 2019 na základe Metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  k § 

130 ods.-923) 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) centrum  orientuje svoju starostlivosť na deti a žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou v celkovom podiele súčasnej klientely 69%, naďalej poskytuje starostlivosť klientom s vývinovými poruchami učenia 

a poruchami pozornosti ktorí boli klientmi z predchádzajúceho obdobia (27%), klientom s mentálnym,  zmyslovým a telesným postihnutím, viacnásobným 

postihnutím, autizmom, poruchami správania v podiele 4%. Naďalej sa zameriavame na prístup kontinuálnej starostlivosti a medzirezortnej spolupráce 

školského a zdravotníckeho zariadenia. Snažíme sa tiež byť naďalej nápomocní počas pandémie COVID - 19. V roku 2022 sa snažíme udržiavať nápomocný 

postoj aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine napr. tým, že sme zabezpečili niektoré pomocné materiály ako napr. edukačné schémy Slovenského inštitútu pre 

psychotraumatológiu podľa: HAP Europe – J. Spierings v ukrajinskom, ruskom a slovenskom jazyku, rýchlu diagnostiku postraumatickej stresovej poruchy 

– Impact of Event Scale – Revised /IES-R/ - Škála vplyvu udalosti – revidovaná (Mardi J. Horowitz et al. 1979).  Taktiež sme v uvedenej súvislosti zverejnili 

na stránkach spoločnosti VOXPSYCHÉ,s.r.o. oznam o telefonickej podpore v pracovných dňoch, kontakt na psychoterapeuta nepretržite.  

 

Prílohy:  Účtovná závierka za rok 2021.  
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