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18 3 PO Diagnostika učebného potenciálu dieťaťa 192

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 192 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

19 7 TT Zmiernime dôsledky postihnutia 188

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 188 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

20 9 ZA

Materiálno-technické zabezpečenie školských špeciálnych pedagógov v regióne 

Oravy
187

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 187 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

21 11 ZA Komunikáciou a spoluprácou s rodičmi ku kvalitnejšej starostlivosti o deti 187

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 187 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

22 24 BB Lexi  tréning 184

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 184 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

23 13 BA Neuroterapia - Nevädza 181

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 181 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

24 5 TT Poraďme si a učme sa navzájom, ako lepšie rozumieť našim deťom 178

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 178 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

25 10 ZA POMÔŽME NEPOKOJNÝM NESÚSTREDENÝM DEŤOM 178

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 178 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

Zoznam nepodporených projektov v rámci výzvy „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“                              



26 22 BB Buďme rovnocenní 175

Bodová hodnota rozvojového projektu dosiahla 175 bodov. Jeho pozícia v zozname žiadateľov, 

zoradenom podľa počtu dosiahnutých bodov, presiahla celkovú výšku finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

27 18 BA Rané poradenstvo s prvkami Snoezelen - Nevädza x

Rozvojový projekt nesplnil podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015". Súčet rozpisu 

rozpočtu nekorešpondoval s jednotlivými položkami. 

28 26 KE Detský kútik -  Pomáhajme zavčasu x

Rozvojový projekt nesplnil podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015". Súčet rozpisu 

rozpočtu nekorešpondoval s jednotlivými položkami. 


