
 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 

Pod kopcom 75,  940 01 Nové Zámky 

 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefón                                           Email                                            IČO                                              DIČ 

0944 463 297                                 poradnanz@gmail.com                 42200474                                    2023110133 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva 

za školský rok 2018/2019 
 
 

 

 

a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení 

 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „centrum“) bolo zriadené 

na základe zriaďovacej listiny zo dňa 01.09.2010 a zaradené do Siete škôl a školských zariadení 

v Slovenskej republike na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Centrum aj v školskom roku 2018/2019 zabezpečovalo svojim klientom komplexnú špeciálno-

pedagogickú a psychologickú starostlivosť. V rámci odbornej činnosti najčastejšími aktivitami 

boli prevažne diagnostické, reedukačné a terapeutické aktivity individuálnou                                          

alebo skupinovou formou, i formou práce v teréne (v školskom alebo rodinnom prostredí 

klientov). Zabezpečovali sme tiež poradenské a metodické aktivity školám a školským 

zariadeniam, sociálno-právne poradenstvo, starali sme sa o odborný a metodický rast 

pracovníkov centra, poskytovali sme profesijné poradenstvo a poradenstvo v oblasti 

kompenzačných pomôcok.  

 

b) Údaje o klientoch: 

 
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje odbornú starostlivosť 

v oblasti psychologickej, špeciálnopedagogickej, logopedickej diagnostiky, poradenstva, 

reedukácie, intervencie a terapie. Táto činnosť bola poskytovaná hlavne klientom od narodenia 

do 15 rokov, ich zákonným zástupcom a pedagógom. 

Názov zariadenia: Súkromné centrum špeciálnopedagogického 

poradenstva 

Adresa zariadenia: Pod kopcom 75, 940 01 Nové Zámky 

Telefónny kontakt: 0944 463 297 

Elektronická adresa: poradnanz@gmail.com 

Zriaďovateľ: Mgr. Anita Nagyová,  

M.R.Štefánika 1, 940 01 Nové Zámky 

Vedúci zamestnanec: Mgr. Katarína Veresová 
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Odbornú činnosť sme poskytovali klientom so zdravotným znevýhodnením, a to najmä 

s pervazívnymi vývinovými poruchami, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, 

s viacnásobným postihnutím, klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými 

poruchami učenia, poruchami pozornosti a aktivity. 

 

c) Údaje o rozsahu odbornej starostlivosti: 
Ku dňu 31.8.2019 sme v našom centre evidovali  694 klientov do 15 rokov. V školskom roku 

2018/2019 sme uskutočnili 2767 činností. Psychologických diagnostík sme uskutočnili 260, 

špeciálnopedagogických diagnostík 191. Psychologické poradenstvo sme poskytli 173-krát 

a špeciálnopedagogické 920. Terapeutických činností (socioterapia, liečebnopedagogická 

terapia) sme poskytli 1378-krát. Vykonali sme 493 skupinových opakujúcich sa aktivít. 

Prevažnú časť našej klientely v školskom roku 2018/2019 tvorili deti s pervazívnou vývinovou 

poruchou, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s mentálnym postihnutím, 

vývinovými poruchami učenia, s viacnásobným postihnutím a vývinovými poruchami aktivity 

a pozornosti. 

 
 

d) Údaje o zamestnancoch SCŠPP 

 
V Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva pracujú 9 zamestnanci: 

3 psychológovia z toho 1 čerpá RD od 28.05.2016 

5 špeciálni  pedagógovia, z toho 2 logopédi (z toho 1 špeciálny pedagóg na Dohodu o pracovnej 

činnosti do 30.6.2019) 

1 administratívny pracovník od 08.01.2018 do 31.12.2019 

 

 

Celkový počet (v úväzkoch) zamestnancov centra k 31.08.2018 je 5,22 (1 odborný zamestnanec 

pracuje na dohodu o pracovnej činnosti): 

3 psychológovia 3,0 úväzok 

4 špeciálni pedagógovia 1,82 úväzok 

1 administratívny pracovník 0,40 úväzok 
1 špeciálny pedagóg Dohoda o pracovnej činnosti 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady smerom k vykonávaným pracovným 

činnostiam podľa aktuálne platných predpisov. 

 

e) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov: 

 
 V rámci zdokonaľovania sa v odbornej činnosti (diagnostickej a terapeutickej) sa 

odborní zamestnanci vzdelávali formou školení, seminárov, workshopov, metodických dní 

a zúčastnili sa na odborných konferenciách. 

 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 - 1 odborný zamestnanec 

 Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 – 1 odborný zamestnanec 
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 Eltérő fejlődés a gyakorlatban – Hiperaktivitás, szenzoros feldolgozási zavarok, 

autizmus, tik zavarok, Győr – 5 odborní zamestnanci 

 AIT/FST Filtered Sound Training, Štúrovo – 1 odborný zamestnanec 

 1. ročník odbornej konferencie „Spoločný priestor“ – Autizmus – samota, ktorá nebolí, 

Trnava– 2 odborní zamestnanci 

 AIT/FST – Tavaszi szakmai nap (metodický deň), Budapesť – 1 odborný zamestnanec 

 12. ročník ECER-AAK konferencie 2019, Bratislava – 4 odborní zamestnanci 

 Aspergerov syndróm, Nové Zámky – 1 odborný zamestnanec. 

 Korai fejlesztés (Včasná intervencia) – szakmai nap (metodický deň), Komárno –                         

1 odborný zamestnanec 

 Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ a OZ, Komárno – riaditeľka- prebieha 

Riaditeľka SCŠPP sa zúčastnila pracovného stretnutia organizovaného VÚDPaP v Bratislave 

zameraného na pripravovanú legislatívnu k transformácii CPPPaP a CŠPP.                                               

Ďalej na pracovnom stretnutí pracovníkov Súkromných centier špeciálno-pedagogického 

poradenstva v SR v Bratislave.  

 

f) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti: 

 
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekcia. 

 

g) Údaje o projektoch, do ktorých je SCŠPP zapojené: 
 

V školskom roku 2018/2019 SCŠPP nebolo zapojené v projektoch. 

 

h) Vyhodnotenie činnosti: 

 
Práca v SCŠPP bola zameraná na plnenie prioritných činností: 

 špeciálnopedagogickú, logopedickú a psychologickú diagnostiku; 

 poskytovanie terapeutických a špeciálnopedagogických intervencií; 

 poskytovanie logopedických intervencií; 

 poskytovanie poradenských a metodických služieb; 

 poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva v procese začlenenia/integrácie; 

 spoluprácu so školami a školskými zariadeniami 

Zamestnanci SCŠPP plnili úlohy: 

 viedli počas roka dokumentáciu klientov centra; 

 priebežne dopĺňali inventár a špeciálnopedagogické pomôcky; 

 venovali odbornú starostlivosť klientom centra; 
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 uplatňovali špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy; 

 spolupracovali s MŠ a ZŠ pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov; 

 organizovali stretnutie s rodičmi detí s pervazívnou vývinovou poruchou; 

 poskytovali metodickú pomoc pedagogickým pracovníkom; 

 posudzovali a vyhodnocovali správnosť vzdelávania zdravotne postihnutých detí                         

a ich školský vývin; 

 spolupracovali s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti 

zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti  (materské školy, základné školy, špeciálne 

školy, detské domovy, ÚPSVaR, klinický psychológovia, logopédi, odborní lekári, 

KŠÚ Nitra, SCŠPP Hurbanovo, CPPPaP Šaľa, CŠPP Šaľa, CŠPP Štúrovo, Národní 

ústav pro autismus, z.ú. Praha, ACVA Bratislava, ZPMP NZ, SPOSA NZ, Služba 

včasnej intervencie „Kamilka“ a pod. . 

 priebežne riešili aktuálne problémy v spolupráci s inými školskými zariadeniami; 

 zúčastňovali sa odborných stretnutí zamestnancov centier špeciálnopedagogického 

poradenstva, resp. CPPPaP.  

 individuálne sa vzdelávali účasťou na špecializovaných odborných seminároch. 

 uskutočnili stretnutia s inými poradenskými zariadeniami za účelom vzájomnej výmeny 

skúseností. 

 odborní zamestnanci SCŠPP v šk.r. 2018/2019 realizovali workshopy a prednáškovú 

činnosť z oblasti pervazívnych vývinových porúch pre: 

- „Kamilka“ Zariadenie sociálnych služieb v Mani; 

- „Kamilka“ Poskytovateľ včasnej intervencie v Mani; 

- Spoločný školský úrad, Dvory nad Žitavou – pre učiteľov a asistentov učiteľa 

vzdelávajúcich deti so ŠVVP; 

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce – pre učiteľov a asistentov učiteľa; 

- pre asistentov učiteľa - „Integrácia žiakov s pervazívnymi vývinovými 

poruchami“, SCŠPP Nové Zámky; 

 - Speciális fejlesztő szakmák országos társulata - I. szakmai konferencia 

(odborná konferencia), Komárno 

 V rámci svetového dňa povedomia o autizme sa realizovala prednášková činnosť 

 pre ZŠ, SŠ a VŠ: 

  - ZŠ Hradná v Nových Zámkoch; 

  - Gymnázium s VJM P. Pázmánya v Nových Zámkoch; 

   - Stredná zdravotnícka škola v Nových Zámkoch;  

- Pedagogická fakulta UKF v Nitre – študenti špeciálnej pedagogiky. 

 Odborní zamestnanci SCŠPP sa ďalej aktívne zapájali do aktivít, podujatí 

organizovaných Regionálnym edukačno – sociálnym centrom v Nových Zámkoch. 

 riaditeľka realizovala kontrolnú činnosť SCŠPP. 
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i) Priestorové a materiálno – technické zabezpečenie zariadenia: 

 
Zariadenie je umiestnené na 1. poschodí budovy Regionálneho edukačno-sociálneho centra, 

Pod kopcom 75 v Nových Zámkoch. 

SCŠPP má k dispozícii 3 pracovné miestnosti pre odborných zamestnancov, 1 administatívna 

miestnosť, 1 miestnosť s priehľadným zrkadlom na diagnostické účely a 1 miestnosť zriadená 

ako intervenčná, v ktorej je zabezpečené štruktúrované prostredie na nácvik komunikačných 

a sebaobslužných zručností, najmä pre deti s poruchami autistického spektra. V školskom roku 

2018/2019 SCŠPP dokúpilo edukačné hry. Z vybavenia IKT je potrebné naďalej zabezpečiť                                    

1 multifunkčnú tlačiareň. Miestnosť špeciálneho pedagóga by bolo potrebné vybaviť 

klimatizačnou jednotkou. 

 

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení SCŠPP v školskom roku 

2018/2019: 

 
Súkromnému centru špeciálnopedagogického poradenstva boli poskytnuté finančné 

prostriedky z podielových daní mesta Nové Zámky na rok 2019 v celkovej výške 86 706,- eur 

podľa počtu klientov, nahlásených k 15.9.2018.  

 

Finančné prostriedky z podielových daní Nové Zámky boli vyčerpané v súlade s rozpočtom 

SCŠPP na školský rok 2018/2019. 

Príspevky SCŠPP tvorili, okrem iného, v školskom roku 2018/2019 finančné prostriedky 

získané  v súlade s platným cenníkom SCŠPP. 

 

Podrobnú správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 prikladáme v prílohe (k nahliadnutiu 

na verejne dostupnom mieste SCŠPP). 

 

k) Silné a slabé stránky zariadenia: 
 

Silné stránky: 

 vysoké pracovné nasadenie zamestnancov, 

 dobré odborné zázemie, 

 individuálny, chápajúci a podporný prístup ku klientom, 

 dobrá spolupráca s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti 

zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti  (materské školy, základné školy, špeciálne 

školy, detské domovy, ÚPSVaR, klinický psychológovia, logopédi, odborní lekári, 

detské oddelenia NsP, KŠÚ Nitra, SCŠPP Hurbanovo, CPPPaP Šaľa, CŠPP Šaľa, CŠPP 

Štúrovo, Národní ústav pro autismus, z.ú. Praha, ACVA Bratislava, ZPMP NZ, SPOSA 

NZ, a pod. 

 široký rozsah aktivít pre klientov 

 solídne materiálno - technické vybavenie pre prácu odborných zamestnancov 

 príjemné prostredie s dôrazom na funkčnosť aj estetiku 
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 konkurencieschopnosť zariadenia 

 dvojjazyčné pracovné prostredie (maďarsko-slovenské) 

 

Slabé stránky: 

 financovanie neštátnych školských zariadení. 

 veľké množstvo odborných zamestnancov - špeciálnych pedagógov zamestnaných                  

na čiastočné úväzky resp. na dohody o pracovnej činnosti, pracujúcich                                             

len v odpoludňajších hodinách; 

 bezbariérovosť zariadenia; 

 naďalej absencia 1 špeciálneho pedagóga na plný úväzok z dôvodu neustáleho 

pribúdania klientov SCŠPP; 

 slabé klimatické pracovné podmienky. 

 

Návrh opatrení: 

 V riadení sa zamerať na posilnenie silných stránok a postupné odstránenie nedostatkov.  

 

 

V Nových Zámkoch 30.08.2019 

 

 

                              --------------------------------------- 

                                                                                                        Riaditeľka SCŠPP    

 

 

 

Zriaďovateľka predkladanú správu schvaľuje 

 

 

Nové Zámky,  

 

 

 

                                                                                               ---------------------------------------

                                                                                            Mgr. Anita Nagyová   

                                                                                                      zriaďovateľka SCŠPP 


