
 

 

 
CENNÍK SLUŽIEB ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI 

DIAGNOSTIKA 

Psychologické, špeciálno-pedagogické  a fyzioterapeutické 
vyšetrenie 

zdarma 

Vyhotovenie správy z odborného vyšetrenia 30€ 

Diagnostika deti s podozrením na PAS, vrátane správy 55€ 

Logopedická diagnostika, vrátane správy 30€ 

Logopedická diagnostika BEZ vyhotovenia správy 25€ 

Vyhotovenie správy z odborného vyšetrenia v expresnom 
termíne (do 48 hod) 

100€ 

Funkčné vyšetrenie  zraku, tyflopedické vyšetrenie vrátane 
správy 

40€ 

Posúdenie školskej zrelosti zdarma 

Vyhotovenie správy z posúdenia školskej zrelosti 20€ 

Vyhotovenie potvrdenia (kompenzácia, pre potreby školy, 
výstup z terapií a pod.) 

20€ 

        

 STIMULÁCIA, PORADENSTVO, TERAPIA, REHABILITÁCIA 

Odborné stretnutie 18€/ sedenie 

Tréning alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (VOKS, 
práce s asistenčnými technológiami, TOBII eye tracking) 

20€/sedenie 

EBI – edukačno behaviorálna intervencia pre deti s PAS 
(ABA prístup) 

20€ 

Logopedická intervencia 30 minút 15€ 

Logopedická intervencia 50 minút 20€ 

Spojená intervencia (2 odborníci počas jedného stretnutia) 35€ 

Storno poplatky 

Odhlásenie do 24 hodín 0 €  

Odhlásenie do 8:00 v dohodnutý deň  50% zo sumy  

Neúčasť bez odhlásenia a udania dôvodu 100% zo sumy  

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY 

Skupinové programy 7€ osoba/sedenie 

Odborné prednášky 7€/osoba 

     



 

 

 

 

Cenník odborných činností pre neklientov (príp. klientov iného poradenského 
zariadenia)   

  

DIAGNOSTIKA 

Psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické, 
logopedické vyšetrenie 

60€ 

Vyhotovenie správy z odborného vyšetrenia  60€ 

Konzultácia k výsledkom vyšetrenia  20€ 

Funkčné vyšetrenie  zraku, vrátane správy 80€ 

STIMULÁCIA, PORADENSTVO, TERAPIA, REHABILITÁCIA 

Odborné stretnutie 40€/ sedenie 

Tréning alternatívnej a augmentatívnej komunikácie 40€/sedenie 

EBI – edukačno behaviorálna intervencia pre deti s PAS 
(ABA prístup) 

40€ 

Psychologické poradenstvo 30€ 
 

 
CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD 01.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
  

TERÉNNE SLUŽBY 

 
CENNÍK SLUŽIEB ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI  

 
 

DIAGNOSTIKA 

Diagnostika v domácom prostredí   Zdarma 

Vyhotovenie správy z odborného vyšetrenia vrátane  
cestovných nákladov, prevozu spotrebného materiálu, 
opotrebovania testových materiálov 

Do 15 km – 30€ 

Do 30 km – 35€ 

Do 50 km – 40€ 

 

STIMULÁCIA, TERAPIA, REHABILITÁCIA 

Stimulácia/terapia/ rehabilitácia v domácom prostredí – 
vzdialenosť do 15 km 

25 €   

Tréning alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (VOKS, 
práce s asistenčnými technológiami, TOBII eye tracking)  

27 €   

EBI – edukačno behaviorálna intervencia pre deti s PAS 
(ABA prístup) do 15 km 

28€   

Stimulácia/terapia/ rehabilitácia v domácom prostredí – 
vzdialenosť do 30 km 

28 €   

Tréning alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (VOKS, 
práce s asistenčnými technológiami, TOBII eye tracking)  

30 €   

EBI – edukačno behaviorálna intervencia pre deti s PAS 
(ABA prístup) do 30 km 

30€   

Stimulácia/terapia/ rehabilitácia v domácom prostredí – 
vzdialenosť do 50 km 

35 €   

Tréning alternatívnej a augmentatívnej komunikácie  (VOKS, 
práce s asistenčnými technológiami, TOBII eye tracking) 

35  €   

EBI – edukačno behaviorálna intervencia pre deti s PAS 
(ABA prístup) do 50km 

37€   

 

STORNO POPLATKY 

Odhlásenie do 24 hodín 0 €    
Odhlásenie do 8:00 v dohodnutý deň  50% zo sumy    
Neúčasť bez odhlásenia a udania dôvodu 100% zo sumy    

 



 

 

CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD 1.11.2022 


