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Identifikácia organizácie 

 

Názov: Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. 

Sídlo: Vajanského 19, 08001 Prešov 

Zriaďovateľ:  SOCIA - nadácia Bratislava, Mgr. Eva Turáková 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľka n.o. Mgr. Katarína Gromošová 

 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (ďalej aj CVI Prešov), bolo  založené Zakladacou listinou podľa zákona                

č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.        

V registri Okresného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, je registrovaná pod číslom OVVS-450/2014-

NO od 12.12.2014 a registrácia naďalej trvá. 

1. Poslanie a ciele činností CVI Prešov, n.o.  

Cieľom organizácie je pilotne odskúšať reálny model včasnej intervencie, podporiť spoluprácu medzi odborníkmi z troch 

rezortov (sociálny, zdravotný, školský), definovať, ako by mal systém včasnej intervencie na Slovensku fungovať 

(legislatívna, kompetenčná, finančná a metodická stránka) a tak „otvoriť dvere“ k implementácii nového systému 

priateľskému voči rodine s dieťaťom s rizikovým vývinom. Rodiny s deťmi s rizikovým vývinom vďaka včasnej 

intervencii dostanú komplexnú pomoc a podporu. Tá je zameraná na zvýšenie kvality života celej rodiny, na podporu 

integrácie rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom do spoločnosti, ako aj na rozvoj potenciálu dieťaťa do maximálnej 

možnej miery, a to už od narodenia. 

 

2. Hlavné činnosti  CVI Prešov, n.o. 

 

Predmety činnosti CVI Prešov neziskovej organizácie sú:  

 

- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí, 

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:  služba včasnej 

intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného 

postihnutia, a rodine tohto dieťaťa,  

- poskytovanie: špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie,  

- vykonávanie: stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívnych aktivít  

 

Naše služby sú vykonávané ambulantnou a terénnou formou. Okrem vyššie uvedených činností je to aj poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:  

- zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek alebo: špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneologie a 

liečebnej rehabilitácie.  

 

Vykonávame prevenciu a poskytujeme liečbu a ďalšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry 

podľa osobitného zákona:  

- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, 

diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor 

špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom 

dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu, podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, 

reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky využívať. 

 

CVI Prešov ďalej poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadení 

vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom a 

formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení, odborno-metodickú a 

materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským 

špeciálnym pedagógom poskytuje centrum so súhlasom ministerstva školstva.  
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3. Prehľad činností uskutočnených organizáciou v roku 2014  

- Založenie n.o. a jej registrácia na okresnom úrade. 

- Začiatok tvorby odborného tímu. 

 

 

4. Rozpočet organizácie: prehľad príjmov a výdajov za rok 2014 

 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. vzniklo 12. 12. 2014. Od dňa svojho vzniku až do 31. 12. 2014 nevykonávalo 

žiadnu činnosť, teda z tohto dôvodu neboli vykázané žiadne  príjmy a výdavky. 

 

5. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
     

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení , n.o. účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva, v ekonomickom programe MK soft.  Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky.  

 

6. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

 

Podľa zákona o účtovníctve účtovnej jednotke nevyplýva povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 

 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie –  

 

Ako bolo uvedené v bode 4, činnosť n.o. nebola zaznamenaná, z tohto dôvodu nedošlo k zmenám, teda k pohybom 

majetku a záväzkom danej organizácie. 

 

8. Personálne zabezpečenie 

 

V roku 2014 organizácia nezamestnávala žiadnych zamestnancov. 

 

9. Hodnotenie a prehľad plnenia cieľov  

 

Cieľmi roku 2014 našej neziskovej organizácie bolo úspešné registrovať neziskovú organizáciu Centra včasnej 

intervencie Prešov, vytvorenie odborného pracovného tímu a nájsť priestory pre ambulantnú formu práce, tiež 

vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o poskytnutie sociálnej služby včasnej intervencie a tiež propagačné aktivity. 

Organizáciu sme úspešne zaregistrovali. Vzhľadom ku krátkemu času od založenia a registrovania CVI Prešov, n.o. 

všetky ostatné aktivity a činnosti v našej n.o. boli v roku 2014 len začaté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         -------------------------------------- 

         Mgr. Katarína Gromošová 

         Riaditeľka n.o.           
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