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CENNÍK  POSKYTOVANÝCH  ODBORNÝCH  ČINNOSTÍ 

Druh služby alebo inej činnosti Suma 

Úvodná konzultácia (50 minút) 15 € 

Konzultácia (50 minút) 30 € 

Vývinová diagnostika (2 x 50 minút) 100 € 

Posúdenie školskej zrelosti (2 x 50 minút) 75 € 

Posúdenie intelektových schopností (2 x 50 minút) 100 € 

Špeciálnopedagogická diagnostika (2 x 50 minút) 100 € 

Diagnostika zrakových funkcií – základná (50 minút) 30 € 

Diagnostika zrakových funkcií – rozšírená (50 minút) 50 € 

Komplexná diagnostika pre potreby zaškolenia/ integrácie (2 x 50 minút) 
(posúdenie od psychológa, špeciálneho pedagóga) 150 € 

Diferenciálna diagnostika pri podozrení na PAS  
(dotazník CARS, vyšetrenie dieťaťa ADOS 2) 200 € 

Vývinová stimulácia (50 minút/ 30 minút) 25 €/ 15 € 

Vývinová stimulácia v cudzom jazyku – AJ, NJ (50 minút) 30 € 

Zraková stimulácia (50 minút) 25 € 

Terapia (50 minút/ 30 minút)  
(špeciálnopedagogická, psychologická, liečebno-pedagogická, fyzioterapeutická) 25 € / 15 € 

Vyhodnotenie diagnostiky – písomná správa 
(špeciálnopedagogická, psychologická, liečebno-pedagogická, zrakových funkcií) 30 € 

Výjazd do domáceho prostredia v rámci BSK 
(cena za výjazd nad rámec odbornej činnosti) 10 € 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020. 

V prípade, že Vám okolnosti nedovolia zúčastniť sa dohodnutého termínu stretnutia, prosíme Vás o informovanie do 20:00 hodiny dňa pred 
dohodnutým stretnutím. V takomto prípade Vaša neúčasť nie je spoplatnená storno poplatkom. 

V prípade informovania o neprítomnosti na stretnutí po 20:00 hodine dňa pred dohodnutým stretnutím je účtovaný storno poplatok vo výške 15 EUR. 

V prípade, že sa klient nedostaví na dohodnuté stretnutie alebo o svojej neprítomnosti informuje v čase trvania dohodnutého stretnutia mu bude k 
účtovaný storno poplatok v celkovej výške dohodnutého stretnutia. 
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Platba sa realizuje v hotovosti do pokladne Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, poskytovateľ je 
povinný vydať prijímateľovi doklad o úhrade, alebo na základe vystavenej faktúry za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom na bankový účet 

centra IBAN: SK11 1100 0000 0029 4346 4918. 

V Bratislave, 27.12.2019 

 
PhDr. Erika Tichá, PhD. 

riaditeľka 
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie 

 


