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Cenník služieb platný od 23.09.2019 
 

 

 

Služby: Cena/čas 

Odborné vyšetrenie  

Psychologická diagnostika + vyhodnotenie, vypracovanie správy 

(osobné prevzatie správy) 

5€/3-4 hod. 

Psychologická diagnostika + vyhodnotenie, vypracovanie a zaslanie 

správy poštou 

7€/3-4 hod. 

Špeciálnopedagogická diagnostika + vyhodnotenie, vypracovanie 

správy (osobné prevzatie správy) 

5€/3-4 hod. 

Špeciálnopedagogická diagnostika + vyhodnotenie, vypracovanie 

a zaslanie správy poštou 

7€/3-4 hod. 

Logopedická diagnostika + vyhodnotenie, vypracovanie správy (osobné 

prevzatie správy) 

5€/3-4 hod. 

Logopedická diagnostika + vyhodnotenie,  vypracovanie a zaslanie 

správy poštou 

7€/3-4 hod. 

Komplexná psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa 

s podozrením na PVP + vyhodnotenie, vypracovanie správy 

20€/diagnostický 

proces 

Rediagnostické vyšetrenie dieťaťa resp. žiaka (psychologické, 

špeciálnopedagogické, logopedické) poskytované klientom nášho 

zariadenia) + vyhodnotenie a vypracovanie správy pre predškolské 

a školské zariadenia 

 

zdarma 

Správy z odborného vyšetrenia  

Správa zo psychologického vyšetrenia, špeciálnopedagogického, 

logopedického vyšetrenia na iné než školské účely (vyhotovená                    

do 1 mesiaca od prijatej žiadosti) 

10€/2-3 hod. 

Správa zo psychologického vyšetrenia, špeciálnopedagogického, 

logopedického vyšetrenia na iné než školské účely (vyhotovená                  

do 2 týždňov od prijatej žiadosti) 

15€/2-3 hod. 

Správa zo psychologického vyšetrenia, špeciálnopedagogického, 

logopedického vyšetrenia na iné než školské účely (vyhotovená                   

do 1 týždňa od prijatej žiadosti)  

20€/2-3 hod. 

Individuálne a skupinové reedukácie  

Individuálna psychologická starostlivosť (poradenstvo, intervencia 

a pod.) 

5€/45 min. 

Individuálna špeciálnopedagogická starostlivosť/reedukácia (korekcia 

porúch učenia, rozvoj grafomotoriky a pod.) 

 

5€/45 min. 
(každá štvrtá reedukácia 

zdarma) 

Individuálna logopedická starostlivosť  5€/45 min.  
(každá štvrtá reedukácia 

zdarma) 
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Seminár/Workshop „Úvod do problematiky práce s deťmi s PVP“  

Seminár pozostáva z 2 stretnutí určených pre zákonných zástupcov, 

resp. rodinných príslušníkov detí s PVP v rozsahu                                  

cca 1-1,5 hodiny/1 stretnutie: 

1. stretnutie: Teoretický úvod do problematiky práce s deťmi s PVP 

2. stretnutie: Praktický workshop (príprava režimových kartičiek, 

organizácia dňa, príprava pracovných úloh a pracovných listov) – 

Absolvovanie seminára je podmienkou na zaradenie dieťaťa na 

individuálne resp. skupinové špeciálnopedagogické intervencie pre 

klientov s PVP 

20€/seminár/rodina 

Individuálna špeciálnopedagogická intervencia pre klientov s PVP  8€/45 min. 

Špeciálnopedagogické resp. psychologické intervencie a sociálne 

poradenstvo pre klientov s PVP  

 

80€/10x45min.  

Podporné skupinové stretnutia pre klientov s PVP 60€/8x60 min. 

Program KUPOZ  60€/15 týždňov 

Pobybové terapie:  

 Školská bilaterálna terapia  

 „Učiť sa môžeme aj s radosťou“ - pohybová terapia 

a diagnostika podľa Kulcsár Mihályné (pre deti s poruchami 

učenia, ADD, ADHD, NKS) 

10€/                          

1 hod./diagnostika 

 

10€/45 min. terapia 

Snoozelen terapia  8€/30 min. 

Canisterapia 10€/15-20 min 

1x Canisterapia + 1x Snoezelen  12€/45min.  

AIT/FST (Filtered Sound Trening) – Súrodenecký sluchový tréning  200€/40 tréningov 

+ 150€ kaucia za 

požičaný prístroj 

AIT/FST (Filtered Sound Trening) – Sluchový tréning 150€/20 tréningov 

+ 150€ kaucia               

za požičaný prístroj  

Iné poskytované služby  

Vyhotovenie iného potvrdenia (napr. o návšteve SCŠPP) – prevzatie 

osobné 

2€ 

Vyhotovenie iného potvrdenia (napr. o návšteve SCŠPP) – zaslanie 

poštou 

4€ 

Poskytnutie študijných a pracovných materiálov (procesný plán, 

režimové kartičky, komunikačné kartičky atď. + zaškolenie) 

10€ 

 

Sociálnoprávne poradenstvo (sociálne kompenzácie) pre klientov 

SCŠPP 

 

zdarma 
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Klientom nášho zariadenia je dieťa alebo žiak, ktorý navštevuje len naše 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva so sídlom na ulici                           

Pod kopcom 75 v Nových Zámkoch a nenavštevuje iné neštátne centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva na území SR.  

 

 

 V prípade, ak dieťa alebo žiak navštevuje aj iné neštátne 

centrum špeciálnopedagogického poradenstva, resp. zákonný 

zástupca nesúhlasí s evidovaním svojho dieťaťa v našom centre, 

účtujeme naše služby nasledovne: 

 
Psychologická diagnostika rozumových schopností + vyhodnotenie + 

vypracovnanie správy 

25€/3-4 hodiny 

Špeciálnopedagogická diagnostika + vyhodnotenie + vypracovanie 

správy 

25€/3-4 hodiny 

Logopedická diagnostika + vyhodnotenie + vypracovanie správy 25€/3-4 hodiny 

Komplexná psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa 

  s podozrením na PVP + vyhodnotenie + vypracovanie správy 

60€/diagnostický 

proces 

Individuálne a skupinové reedukácie  

Individuálna špeciálnopedagogická starostlivosť/reedukácia (korekcia 

porúch učenia, rozvoj grafomotoriky a pod.) 

10€/45 min. 

 

Individuálna logopedická starostlivosť  10€/45 min.  

Individuálna špeciálnopedagogická intervencia pre klientov s PVP  

 

12€/45 min. 

Špeciálnopedagogické resp. psychologické intervencie a sociálne 

poradenstvo pre klientov s PVP  

 

120€/10x45min.  

Podporné skupinové stretnutia pre klientov s PVP 60€/8x60 min. 

Program KUPOZ  60€/15 týždňov 

Pobybové terapie:  

 Školská bilaterálna terapia  

 „Učiť sa môžeme aj s radosťou“ - pohybová terapia 

a diagnostika podľa Kulcsár Mihályné (pre deti s poruchami 

učenia, ADD, ADHD, NKS) 

15€/1hod. 

/diagnostika. 

 

15€/45 min. terapia 

Snoozelen terapia 8€/30 min. 

Canisterapia 10€/15-20 min 

1x Canisterapia + 1x Snoezelen  12€/45min.  

AIT/FST (Filtered Sound Trening) – Sluchový tréning 150€/20 tréningov 

+ 150€ kaucia               

za požičaný prístroj 

AIT/FST (Filtered Sound Trening) – Súrodenecký sluchový tréning  200€/40 tréningov 

+ 150€ kaucia za 

požičaný prístroj 
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Iné poskytované služby  

Vyhotovenie iného potvrdenia (napr. o návšteve SCŠPP)  5€ 

Poskytnutie študijných a pracovných materiálov (procesný plán, 

režimové kartičky, komunikačné kartičky atď. + zaškolenie) 

 

 

10€ 

 

 

 

 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Pod kopcom 75 v Nových 

Zámkoch si vyhradzuje právo SPOPLATNIŤ neprítomnosť na dohodnutom termíne, 

ktorá nebude ohlásená minimálne 24 hodín vopred, sumou 10€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Veresová                                               

                                                                                                                     riaditeľka SCŠPP    

 

 

 

 

 

V Nových Zámkoch 20.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom: Mgr. Anita Nagyová 

 


