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Správa o hospodárení SCŠPP
Vysoké Tatry za rok 2015
SCŠPP Vysoké Tatry poskytovalo v roku 2015 odbornú starostlivosť v oblasti
psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, poradenstva, reedukácie
a terapie. Táto činnosť bola poskytovaná hlavne klientom do 15 rokov, ich rodičom
a pedagógom.
Pre pedagogických zamestnancov základných škôl okresu Poprad a Trnava sme
priebežne zabezpečovali poradenstvo a školenia na zlepšenie komunikácie,
sociálnych kompetencií a odbornej pripravenosti.
Odbornú činnosť sme poskytovali klientom s autizmom, s mentálnym, sluchovým,
telesným a zrakovým narušením, klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
viacnásobným postihnutím a vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti
a aktivity, klientom chorým a zdravotne oslabeným.

Sídlo a základné pracovisko SCŠPP Vysoké Tatry sa nachádza v priestoroch
Základnej školy s materskou školou v Dolnom Smokovci.
V máji 2013 vydalo MŠ SR rozhodnutie o zaradení našich elokovaných pracovísk do
siete škôl a školských zariadení. Jedná sa o elokované pracovisko SCŠPP Vysoké
Tatry v Poprade na Námestí sv. Egídia č. 36 a v Trnave na Sladovníckej ulici č. 22.
Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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sme naše elokované pracovisko v Trnave museli pretransformovať na samostatný
právny subjekt, ktorý začal svoju činnosť od 1.9.2015.
Osvedčila sa nám spolupráca s rodičmi, riaditeľmi a pedagógmi v priestoroch
škôl, ktoré deti navštevujú. Ide tu hlavne o skupinu klientov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, kde je nevyhnutná návšteva školy, čím sa výrazne
zlepšuje spolupráca všetkých zainteresovaných strán.
V školskom roku 2014/2015 sme pracovali s 1159 klientmi vo veku do 15
rokov. Naše služby využili aj klienti nad 15 rokov (išlo hlavne o deti v základných
školách, ktoré počas školského roka dosiahli určený vek a nemohli byť zahrnutí do
financovania z podielových daní a naše služby im boli poskytnuté mimo dotácie. Im
boli naše služby poskytnuté bezplatne.

Do 31.12.2015 máme evidovaných 2483 klientov, s ktorými pracujeme
dlhodobo a pravidelne. Z uvedeného počtu evidovaných klientov, približne polovici
nebola poskytnutá žiadna služba v priebehu školského roka 2014/2015 z dôvodu
dovŕšenia 15. roku života, odsťahovania sa, nezáujmu zo strany rodičov, alebo
z časových dôvodov. Klienti, s ktorými nebola v priebehu školského roka 2014/2015
vykonávaná žiadna činnosť neboli a nemohli byť zahrnutí do štatistiky o činnosti a do
žiadosti pre financovanie.

V roku 2015 bola SCŠPP Vysoké Tatry poskytnutá dotácia za výkony, resp.
aktivity uskutočnené s klientmi v školskom roku 2013/2014, kedy sme mali celkovo
v starostlivosti 1208 klientov do 15 rokov. Na týchto klientov sme žiadali dotáciu na
rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 13.11.2014 schválilo všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku SCŠPP Vysoké Tatry vo výške
106,48 ,- Euro na jedného klienta, čo predstavovalo v prepočte 128 627,84 ,- Euro.
Mesto Vysoké Tatry pridelilo v roku 2015 SCŠPP Vysoké Tatry finančné
prostriedky v celkovej výške 128 630 ,- Euro. Uvedené finančné prostriedky boli
použité na prevádzku a mzdy.

Čerpanie poskytnutej dotácie podľa druhu výdavku:
I. Výška poskytnutej dotácie

128 630,00

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

128 630,00

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

78 836,34

620 Poistné a príspevok do poisťovní

26 511,29

630 Tovary a služby (prevádzkové náklady)

23 282,37

640 Bežné transfery (len odstupné, odchodné, nemocenské)

0,00

III. Nedočerpanie dotácie

0,00

Podrobný rozpis prevádzkových nákladov:
Prevádzkové náklady:

23 282,37

Kancelárske potreby

1 524,10

Spotreba DDHM

1 054,60

Ostatný materiál

310,41

Pomôcky

371,22

Cestovné

2 120,63

Odborné časopisy a knihy

61,34

Čistiace prostriedky

115,06

DDNM

612,59

Poštovné

266,65

Školenia

145,00

Nájomné

6 216,00

Telefónne poplatky

1 522,30

Internet
Bankové poplatky
Stravné lístky
Elektrická energia

285,58
88,00
2 269,74
912,00

Plyn

1 077,76

Ostatné služby

4 329,39

Spolu:

23 282,37

Zamestnanci SCŠPP Vysoké Tatry, resp. osoby zamestnané na dohodu, ktorým
bola v roku 2015 vyplatená mzda:
Meno zamestnanca

Funkcia

Dátum nástupu

Forma vzťahu

Mgr. Marcel Kubinský

špec. ped., riaditeľ

31.8.2009

Úväzok 100%

PhDr. Alena Janiglošová

psychológ, zást. riad.

1.1.2010

Úväzok 100%

Mgr. Jana Kubinská

admin. zamestnanec

1.12.2012

Úväzok 100%

Mgr. Katarína Kovalčíková

psychológ

1.5.2013

Úväzok 100%

Mgr. Ivana Franková

psychológ

1.1.2012

Úväzok 100%

Mgr. Veronika Hriceňáková

špec. pedagóg

3.1.2013

Úväzok 100%

Mgr. Petra Paterová

psychológ

1.2.2015

Úväzok 50%

Mgr. Ivana Václavíková, PhD.

psychológ

3.9.2013

Úväzok 50%

Mgr. Eva Litvínská

ekonóm

3.1.2013

Dohoda

Mgr. Zita Žáčeková

špec. pedagóg

4.1.2013

Dohoda

Mgr. Sláva Miklóšová

špec. pedagóg

6.5.2015

Dohoda

Mgr. Diana Dúcka

psychológ

2.1.2011

Dohoda

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 SCŠPP Vysoké Tatry

