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1. ÚVOD 

 

1.1   História Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. 

Centrum včasnej intervencie Prešov je nezisková organizácia, zaregistrovaná v registri NO od 12.12.2014.  

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt  a to:  
 
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí.  
 
Služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:  
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych 
fondov,  
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,  
 
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:  
poskytuje:  
 - špecializované sociálne poradenstvo,  
 - sociálnu rehabilitáciu,  
vykonáva:  
 - stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,  
 - preventívnu aktivitu,  
 
Služba bude vykonávaná ambulantnou a terénnou formou,  
 
Nezisková organizácia zabezpečuje alebo sprostredkuje ďalšie všeobecne prospešné aktivity, poradenské služby, 
preventívnu činnosť a ďalšie odborné služby podľa potrieb, schopností a cieľov klientov.  
 
Neziskové organizácia zabezpečuje alebo sprostredkuje poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a 
zdravej výživy. 
 

 

2.   Hlavná činnosť (v súlade s registráciou n.o.) 

Dieťa je navyše neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine. Preto 
poskytujeme služby pre rodinu ako celok. V legislatíve sa poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie upravuje v 
§ 33  zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Cieľ včasnej intervencie – poskytovať podporu a pomoc s cieľom najvyššej možnej integrácie dieťaťa a jeho rodiny do 
života v spoločnosti (komunite, kde žijú).  Poskytované služby sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vykonáva sa 
stimulácia komplexného vývoja a iné odborné činnosti pre dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodinu. 

Včasná intervencia AKO SOCIÁLNA SLUŽBA sa v podmienkach SR len rozbieha, nie je zatiaľ presne vymedzený rámec 
SVI a rozdiely od iných odborov, ani metodológia a koncepcia ako by sa mala táto činnosť vykonávať.  
 
V Centre včasnej intervencie Prešov n.o. je odborná činnosť vykonávaná podľa štandardov sociálnej práce, využívajú sa 
metódy a techniky špeciálno-pedagogických disciplín, poradenstva v oblasti vývinu dieťaťa, psychológie.   
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2.1    Aktivity v roku 2016 

 
V rodinách sme poskytovali predovšetkým individuálne orientované poradenstvo v oblasti riešení náročných životných 
situácií, konzultácií pri domácej stimulácii vývinu dieťaťa, podpore kompetencií rodičov a príbuzných, poskytovanie 
informácií podľa potreby. Služby boli poskytované tak v rodinách, ako aj v Centre, či na verejnom priestranstve 
(komunitné a preventívne aktivity). 
 
Pri intervenciách v ambulancii CVI šlo hlavne o realizáciu socializačných aktivít pre deti, ktoré nenavštevujú žiaden 
kolektív rovesníkov, a aj preventívne aktivity pre rodiny. Boli to pravidelné skupinové aktivity pre rodičov ( tematické ), 
odľahčovacie aktivity znova pre rodinných príslušníkov (komunitné aktivity, skupinové aktivity pre deti bez rodičov 
a pod.) 
 
V roku 2016 sme pokračovali v práci s rodinami, sústredili na akési prehodnocovanie potrieb u rodín v dlhodobej 
starostlivosti CVI, prijímali nových záujemcov o SVI. 

Rozvíjala sa práca skupiniek pre deti s rodičmi (Hopsasa a Veselý svet) zameraných na rozvoj psychomotoriky, 
senzoriky, sociálneho správania a vzťahu medzi deťmi a ich rodičmi.  

Za rok 2016 sme súhrnne poskytli 1946 intervencií pre 137 prijímateľov (deti do 7 rokov veku so zdrav. 
znevýhodnením a ich rodiny). Celkový počet skupinových aktivít bol 106.  
 
Spolupracovali sme s odborníkmi a organizáciami z rôznych oblastí v záujme konkrétnych rodín. Pripravili sme niekoľko 
projektov zameraných na vzdelávanie rodín i odborníkov, ktoré môžu pomôcť vzájomnej spolupráci. Spolu bolo v roku 
2016 vykonaných 28 aktivít zameraných na komunitu, 31 aktivít pre odbornú verejnosť.  

 
Prehľad aktivít (skupinové formy): 
 
Každý pondelok skupiny pre deti a rodičov (Hopsasa a Veselý svet). 
 
Raz v mesiaci podporná skupina pre rodičov na témy (Rodinný systém, Úloha otca v rodine, Súrodenecké konštelácie, 
Vzťahová väzba, Rodičovské kompetencie pri deťoch s ŤZP, Ako nevyhorieť a pod.). 
 
11.2. 2016 Valentín (pre deti bez rodičov), cieľová skupina: rodičia, deti. 

 
02.03.2016 Worshop Príprava pomôcok pre deti s viacnásobným ŤZP, cieľová skupina: rodiny s deťmi, 

pedagógovia, verejnosť. 
 
13.05.2016 stretnutie so zástupcom firmy Podotech spojené s možnosťou získať informácie o poskytovaných 

službách, o produktoch priamo od zástupcu firmy, cieľová skupina: rodiny s deťmi, pracovníci CVI 
 
29.05.2016 PARASPORT TOUR 2016 9. ročník, benefičná cyklistika, Parasport24 Tour 2016 pre Centrá včasnej 

intervencie a rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Aktívna účasť s preberaním finančného 
daru.  

 
19.09. 2016 Dopoludnie na kolesách, cieľová skupina: rodičia, deti. 
 
13.11. 2016  Benefičný koncert pre predčasne narodené deti a ich rodiny, cieľová skupina: rodičia, deti, široká 

 verejnosť 
 
09.12. 2016 Mikuláš pre deti. 
 

2.2   Ostatné činnosti realizované CVI Prešov, n.o 

 

Pre záujemcov ponúkame možnosť navštevovať terapiu Bobath, terapie senzorickej integrácie v Snoezelen, terapie 
s komunikačnými poradcami.  
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Zástupcovia CVI Prešov boli na Medzinárodnej konferencie EASPD o včasnej intervencii v Chisinau, Moldavsko. 
Spoločne sme sa zúčastnili Moravského kazuistického seminára pracovníkov v ranej starostlivosti v Olomouci. 
 
V spolupráci so Súkromným Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Vodárenská 3, Prešov, Súkromnou 
Spojenou školou pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská 3, Prešov, sme uskutočnili niekoľko odborných seminárov 
pre rodičov a odborníkov – zameraných na poskytnutie základných a širších informácií o potrebe stimulácie (práca 
v domácom prostredí), podpory dieťaťa s zdravotným znevýhodnením: 

 
 
14.11. 2016 Senzomotorická stimulácia v domácom prostredí, cieľová skupina: rodičia, odborníci 
 
02.12. 2016 seminár Vplyv vzťahovej väzby na vývin dieťaťa, cieľová skupina: rodičia 
 
Seminár Komunikácia a deti s autizmom  12 krát v roku 2016.  
 

2.3   Informačná stratégia 

 
Zameraná na oblasť informovania a komunikácie určenej pre potenciálnych prijímateľov, pre prijímateľov, 
odborníkov a pre verejnosť.  
 
Išlo o osobné návštevy novorodeneckého odd., odborných lekárov, iných organizácií v rámci pomoci a siete 
organizácií venujúcich sa obdobnej činnosti.  
 
Komunikačné aktivity (elektronické a mediálne) 
Webové sídla, sociálne siete - komunikácia s verejnosťou, bannery - umiestnené na aktivitách, letáky, brožúry 
(príklady úspešne realizovaných projektov), plagát, letáky, brožúry. Elektronické komunikačné nástroje – internet je 
v CVIPO nástrojom na uverejňovanie potrebných informácií.  
 
Aktivity v rámci IS: 
 
16.3. 2016 Sociálny trh (organizované Inštitútom edukológie a sociálnej práce FFPU, cieľová skupina: široká 
verejnosť, odborný verejnosť) 
 
26.4. 2016 Trh dobrovoľníckych príležitostí (organizované Pedagogickou fakultou PU), cieľová skupina: študenti, 
odborná verejnosť 
 
10.11. 2016 Medzinárodná konferencia Včasná intervencia – early intervention – raní péče, organizovala FSPaZ 

na TU v Trnave. 

 

08.12. 2016 Predvianočné priateľské stretnutie poskytovateľov včasnej intervencie  

 

3.   Personálne zabezpečenie činnosti organizácie 

 

3.1   Zamestnanci a personálna štruktúra 

Zamestnanci včasnej intervencie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade so § 84  zákona 448/2008 Z.z. pre 
vykonávanie odbornej činnosti a iných činností v rámci sociálnych služieb. 
 

roky Psychológ úväzky Špeciálny  
pedagóg 

úväzky Liečebný 
pedagóg 

úväzky Fyzioterapeut úväzky Sociálny 
poradca 

úväzky 

2014           

2015 2 1,5 4 2 1 0,5 2 2 1 1 

2016 2 1 4 1,5 1 0,5 2 1 1 1 
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3.2   Vzdelávanie zamestnancov 

 

Zamestnanci CVI absolvovali v roku 2016 vzdelávanie: 
 
Interné vzdelávanie CVI – vzdelávanie k poskytovaniu služby včasnej intervencie (ďalej i SVI) noví zamestnanci, 
kazuistiky 
NDT Bobath  
Psychoterapia detí a adolescentov 
Komunikačná bedňa 
Základy VTI  
 
4.   Finančné zabezpečenie činnosti organizácie 

 

Činnosť Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. bola v roku 2016 financovaná cez pokračujúci projekt Rozvoj včasnej 
intervencie na Slovensku. Tento projekt je podporený nadáciou VELUX pod číslom VKR 23316 a je realizovaný 
nadáciou SOCIA v období apríl 2014 až september 2017. Realizátorom projektu je SOCIA - nadácia na podporu 
sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava. Nižšie uvádzame prehľad o peňažných tokoch podľa účtovnej 
závierky a podrobné informácie sú v prílohe ´Účtovná závierka organizácie za rok 2015´tejto výročnej správy  
 
Podali sme žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z Košického samosprávneho kraja a Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2017. 

4.1   Prehľad o peňažných tokoch (príjmoch a výdavkoch) 

 

Príjmy Hodnota 

Tržby za vlastné výrobky  2 735€ 

Úroky          1€ 

Prijaté dary  5 598€ 

Príspevky z podielu zaplatenej dane   3 975€ 

Dotácie 62 094€ 

Spolu  74 403€ 

  

  

Výdaje Hodnota 

Spotreba materiálu   4 716€ 

Spotreba energie   1 900€ 

Cestovné      445€ 

Opravy a udržiavanie      584€ 

Mzdové náklady 43 815€ 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

15 140€ 

Náklady na reprezentáciu         34€ 

Ostatné služby    4 759€ 

Zákonné sociálne náklady    1 327€ 

Ostatné sociálne náklady  

Daň z motorových vozidiel          86€ 

Ostatné dane a poplatky        716€ 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 

   2 882€ 

Poskytnuté dary    1 500€ 

Iné ostatné náklady    4 647€ 

Spolu 82 551€ 
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Činnosť  neziskovej organizácie pokračuje nepretržite v zmysle štatútu aj naďalej. 

4.2   Projektová činnosť (nadácie, darcovia) 

Propagácia a marketing v rámci získavania percenta z daní FO a PO za rok 2016. Propagácia, oslovenie konkretnych 
firiem, spoločností v okolí Prešova, individuálne oslovenie potencionálnych donorov (FO). 

Tvorba individuálnych žiadostí pre rodiny v hmotnej núdzi, na pomoc pri získaní prostriedkov na pomôcky, liečbu 
(Orange, Dobrý Anjel, J&T, Poštová banka). 

Podpora od individuálnych darcov vo forme hmotných darov (kompenzačné a zdravotné pomôcky, hračky, pomôcky). 

Projekty na podporu činností Centra – podané projekty nadácia Poštová banka, nadácia SLSP, Nadácia Tatra Banky 
(program Dobré srdce), žiadosť o dotáciu sociálnych aktivít  z rozpočtu Mesta Prešov (zamietnutá), Nadácia VÚB Banky 
(zamietnuté). 

PARASPORT TOUR 2016 9. ročník, benefičná cyklistika, Parasport24 Tour 2016 pre Centrá včasnej intervencie. Aktívna 
účasť s preberaním finančného daru pre Centrum včasnej intervencie, konkrétne zakúpenie diagnostickej pomôcky, 
dar pre konkrétnu rodinu z portfólia CVI Prešov, n.o.  

 

5.   Činnosť správnej rady neziskovej organizácie 
 

Správna rada zasadala v zmysle Štatútu neziskovej organizácie. Jednotlivé stretnutia sa uskutočnili v dňoch 13.6. 

a 30.11. Správna rada na nich prerokovala a schválila zásadné dokumenty a to Výročnú správu o činnosti organizácie 

za minulý rok 2015, Revíznu správu, schválila predbežný rozpočet organizácie na rok 2017.  

 
Správna rada na zasadnutí dňa 13. 6. vzala na vedomie správu o hospodárení a účtovníctve neziskovej organizácie za 
rok 2015.  
 
Na svojich zasadnutiach správna rada riešila prevádzkové otázky, najmä hľadala možnosti zlepšenia finančnej situácie 
organizácie. Posudzovala zámery a výsledky  predložených plánov do roku 2016.  
 
V roku 2016 pracovala správna rada v nezmenenom zložení. 

 

6.   Plánovanie do nasledujúcich období 
 

Strategické plánovanie na ďalšie roky, možnosti udržania SVI a financovanie. 
Precizovať a definovať metódy odbornej sociálnej práce pri poskytovaní SVI. 
Efektivita práce a poskytovanie SVI v súlade so štandardami sociálnych služieb.  
Spolupráca s inými inštitúciami v rámci SVI.  

 
 
V Prešove.......................      .................................................. 
        Mgr. Katarína Gromošová 
        (riaditeľka a štatutárka CVI Prešov, n.o.) 
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Prílohy:  
                                          

Účtovná závierka organizácie za rok 2016 s prílohou k ÚZ 

 


