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Správa o hospodárení SCPPPaP
Vysoké Tatry za rok 2013
SCPPPaP Vysoké Tatry poskytovalo v roku 2013 odbornú starostlivosť
v oblasti psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, poradenstva, terapie
a prevencie pre deti a mládež prevažne vo veku do 15 rokov, ktoré navštevujú
materské a základné školy.
Pedagógom školských zariadení okresu Poprad a Trnava sme zabezpečovali aj
v tomto roku poradenstvo a konzultácie nevyhnutné pre plynulý chod a odborný rast.
Odbornú činnosť sme poskytovali hlavne zdravým klientom pri posudzovaní školskej
zrelosti, klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami správania,
žiakom základných škôl pri hľadaní profesijnej orientácie a pri preventívnej činnosti
rôzneho druhu.
Sídlo

a základné

pracovisko

SCPPPaP

Vysoké

Tatry

sa

nachádza

v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Dolnom Smokovci. Všetky
priestory (sídlo a elokované pracoviská) zdieľa spolu so SCŠPP Vysoké Tatry.
V máji 2013 vydalo MŠ SR rozhodnutie o zaradení našich elokovaných pracovísk do
siete škôl a školských zariadení. Jedná sa o elokované pracovisko SCPPPaP Vysoké
Tatry v Poprade na Námestí sv. Egídia č. 36 a v Trnave na Sladovníckej ulici č. 22.
V preventívnej práci, pôsobením na celé triedne kolektívy, sa venujeme
hlavne potlačovaniu negatívnych sociálno – patologických javov v spoločnosti ako sú
drogové a iné druhy závislostí, obchodovanie s ľuďmi, šikanovanie, zvyšujúce sa
riziko kriminality a agresivity. Pre žiakov v ôsmom, resp. deviatom ročníku
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poskytujeme profesijné poradenstvo a konzultácie pri voľbe strednej školy a profilácii
na budúce povolanie. Časť našej preventívnej práce je orientovaná na mladší
školský vek, kde u detí na prvom stupni základných škôl zisťujeme čitateľské
zručnosti, výstupom čoho sú informácie pre pedagóga a rodiča, aby sme mohli včas
odchytiť prípadné poruchy učenia, pretože čím skôr sa začne s týmito deťmi
pracovať, tým menšie ťažkosti v učení budú mať v budúcnosti.
Značnú časť našej práce orientujeme smerom k deťom predškolského veku,
zisťujeme ich pripravenosť na zaškolenie a ich rodičom poskytujeme nevyhnuté
informácie týkajúce sa budúcich školákov. To sa uskutočňuje buď individuálne, alebo
formou prednášok v materských školách.
V školskom roku 2012/2013 sme pracovali s 1060 klientmi, z toho 1048 vo
veku do 15 rokov. Naše služby využilo aj 12 klientov nad 15 rokov (v tomto prípade
išlo hlavne o deti v základných školách, ktoré počas školského roka dosiahli určený
vek a tým nemohli byť zahrnutí do financovania z podielových daní a naše služby im
boli poskytnuté mimo dotácie.
Do 31.12.2013 máme evidovaných 1544 klientov, so značnou časťou z nich
pracujeme aj naďalej. Z uvedeného počtu evidovaných klientov, niektorým z nich
nebola poskytnutá žiadna služba v priebehu školského roka 2012/2013 z dôvodu, že
v tomto poradenskom zariadení ide z časti o jednorazovú činnosť (školská zrelosť,
profesijná orientácia), opakujúce aktivity sa uskutočňujú so žiakmi v preventívnych
programoch a na prvom stupni v depistážnej činnosti pri zisťovaní čitateľských
zručností. Klienti, s ktorými nebola v priebehu školského roka 2012/2013 vykonávaná
žiadna činnosť neboli zahrnutí do štatistiky a do žiadosti na financovanie.
V roku 2013 bola SCPPPaP Vysoké Tatry poskytnutá dotácia za výkony, resp.
aktivity uskutočnené s klientmi v školskom roku 2011/2012, kedy sme mali celkovo
v starostlivosti 894 klientov do 15 rokov. Na týchto klientov sme žiadali dotáciu na
rok 2013.
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku SCPPPaP Vysoké Tatry vo výške
9,59 ,- Euro na jedného klienta, čo predstavovalo v prepočte 8 573,46 ,- Euro.

V roku 2013 nám boli z mesta Vysoké Tatry pridelené finančné prostriedky
v celkove výške 8 575 ,- Eur. Okrem tejto položky nám boli pridelené finančné
prostriedky na zvýšenie tarifných platov o 4% pre pedagogických a odborných
zamestnancov na základe rozhodnutia Vlády SR vo výške 356 ,- Euro.
Mesto Vysoké Tatry pridelilo v roku 2013 SCPPPaP Vysoké Tatry v celkovej
výške 8 931 ,- Euro. Uvedené finančné prostriedky boli použité na prevádzku
a mzdy.
Čerpanie poskytnutej dotácie podľa druhu výdavku (zaokrúhlené na celé Eurá):
I. Výška poskytnutej dotácie

8 931,00

II. Použitie poskytnutej dotácie - bežné výdavky (600) spolu:

8 931,00

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby (prevádzkové náklady)

5 219,45
1 780,2
1 931,35

640 Bežné transfery (len odstupné, odchodné, nemocenské)

0,00

III. Nedočerpanie dotácie

0,00

Podrobný rozpis prevádzkových nákladov:
Prevádzkové náklady:
Kancelárske potreby

125,00

Spotreba testov

0,00

Spotreba DDHM

997,67

Ostatný materiál

4,20

Poštovné

20,00

Nájomné

652,03

Kolky

50,00

Bankové poplatky

61,70

Ostatné služby

20,75

Spolu:

1 931,35

Zamestnanci SCPPPaP Vysoké Tatry, resp. osoby zamestnané na dohodu,
ktorým bola v roku 2013 vyplatená mzda:
Dátum nástupu

Forma vzťahu

špec. ped., riaditeľ

1.2.2013

Úväzok 10%

PhDr. Alena Janiglošová

psychológ, zást. riad.

1.2.2013

Úväzok 10%

Mgr. Jana Kubinská

admin. zamestnanec

1.2.2013

Úväzok 10%

Mgr. Katarína Kovalčíková

psychológ

3.9.2013

Úväzok 10%

PhDr. Zuzana Polťáková

psychológ

1.2.2013

Úväzok 10%

Mgr. Ivana Orolinová

psychológ

1.2.2013

Úväzok 5%

Mgr. Ivana Václavíková, PhD.

psychológ

3.9.2013

Úväzok 10%

Meno zamestnanca

Funkcia

Mgr. Marcel Kubinský

Mestu Vysoké Tatry ďakujeme za spoluprácu a veríme, že naša vzájomná
spolupráca bude, tak ako doposiaľ, bezproblémová a my našou kvalitnou prácou
prispejeme k zviditeľneniu mesta.

Mgr. Marcel Kubinský
riaditeľ SCPPPaP Vysoké Tatry

