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PRÍHOVOR  
 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. zavŕšilo prvú päťročnicu 

svojej činnosti. Vzniklo ako jedno z prvých troch centier na Slovensku 

v čase, keď bola včasná intervencia novinkou v zákone a nikto nevedel, 

čo vlastne znamená.  

Dnes je už kus cesty za nami, ale vieme, že kopcov a zákrut, ktoré 

treba zdolať, je stále ešte veľa. Každá rodina je iná, a aj v rámci každej 

jednej rodiny sa potreby s pribúdajúcim vekom detí menia. Preto sa 

snažíme naše služby neustále rozvíjať a flexibilne prispôsobovať. 

Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré nám dovolili, aby sme ich chvíľu 

sprevádzali na ich ceste. Snažíme sa Vám pomáhať pri hľadaní cesty, 

keď ju niekedy nevidieť, podať vodu, keď dochádza energia, a niekedy 

len tak byť plece pri pleci, keď treba zvládnuť bezmocnosť a sklamanie. 

Ďakujeme za Vašu dôveru, s ktorou nám dovoľujete vstupovať do intimity 

Vašich domácností a životov.  

A ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám, ktoré podobnú 

službu poskytujú nám. Rastieme spolu – k väčšej kompetentnosti, aj 

k väčšej pokore.  

 

Katarína Gromošová,  

riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. 
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 včasná intervencia  

Včasná intervencia je sociálna služba. Jej poskytovanie a vykonávanie 

je zadefinované zákonom o sociálnych službách (448/2008 Z. z.). 

Špeciálne sa zameriava na pomoc a podporu v rodinách, kde je dieťa 

so zdravotnými oslabeniami, a tie môžu spôsobiť ťažkosti 

v komplexnom vývine dieťaťa a v adaptácii dieťaťa do spoločnosti.   

Základným cieľom je vhodnou stimuláciu znížiť vplyv znevýhodnenia 

alebo ohrozenia vývinu na ďalší progres dieťaťa a jeho začlenenie v 

spoločnosti. 

 

 ako sa to realizuje v praxi 

Stimulovaním detí v ranom veku dosahovať maximálne možnú 

vývinovú úroveň dieťaťa v oblastiach jeho znevýhodnení  a/alebo 

ohrození. 

Podporením a rozvíjaním rodičovských kompetencií. V rámci 

individuálneho plánovania sprevádzaním rodiny náročnou situáciou. 

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí 

rodiny.  

Ak takáto forma služby nie je vhodná, alebo ak rodičia vyslovia nesúhlas 

s terénnou formou, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej 

intervencie. 
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 nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie 

Prešov, n.o.  

Založenie neziskovej organizácie sa datuje na december 2014.  

Zriaďovateľ: SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Mgr. 

Eva Turáková 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

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

Katarína Gromošová 

 

https://www.socia.sk/
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 kto sme – náš tím 
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 činnosť Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. 
 

V roku 2019 pribudlo 26 nových rodín a celkovo sme spolupracovali 

aktívne so 103 rodinami. 

Terénne sme realizovali službu včasnej intervencie priamo v rodinách, 

ale aj v inštitúciách (predškolské zariadenia, arteterapeutické 

centrum, interiérové ihriská, odborní lekári a iní zdravotníci, obecné 

úrady) a v otvorených priestoroch (exteriér). 

Okrem individuálnej práce s rodinami sú dôležitou súčasťou služieb 

skupinové aktivity pre deti a rodičov. Sústredíme sa pritom 

predovšetkým na sociálne kompetencie detí pred nástupom do MŠ 

a zároveň podporujeme rozvíjanie rodičovských zručností smerom 

k harmonickému vzťahu s dieťaťom (zreálňovanie obrazu o dieťati).   

 

Pravidelné skupinové aktivity (preventívne a sociálno-rehabilitačné):  

Stretávanie rodín v Interiérovom 

ihrisku Macíkovo – tematické 

stretnutia rodičov, so 

zabezpečením dohľadu pri deťoch. 

Veselá pesnička - hudobno-

pohybové skupiny pre deti 

a rodičov, zamerané na všestranný 

rozvoj dieťaťa, podporu vzťahu 

dieťaťa a rodiča, adaptáciu na 

kolektív.   

Edukačné aktivity pre rodiny v rámci rozvíjania zdrojov v rodinách – 

semináre, workshopy, konzultačné dni.  
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 kto je klientom včasnej intervencie (prijímateľom) 

 
Rodiny detí s postihnutím vo veku od 0 – 7 rokov. Zameriavame sa najmä 

na deti od 0 do 3 rokov, nakoľko v tejto vekovej skupine sa poskytuje 

najmenej špecificky orientovaných služieb v rámci sociálneho, 

zdravotníckeho,  a školského systému.  
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Rozloženie typov zdravotných ťažkostí v grafe nižšie.  
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 čím sme spoločne prešli  

Kalendár aktivít 2019 

JANUÁR 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

Komunitná aktivita: Neformálne 

diskusné stretnutie rodín a odborníkov 

so zástupcami SPOSA BA. Simulátor 

PAS na skúšanie  

Seminár pre rodičov: Ako budovať 

komunikáciu v ranom veku (PhDr. 

Oríšková G.) 

Háčkovací klub – odľahčovacia 

aktivita pre rodičov (bez detí) 

Stretnutie rodín Macíkovo – 

pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ 

(CPPPaP, PhDr. Lenka Bačová) 

FEBRUÁR 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Seminár pre rodičov: Komunikácia 

a deti s PAS 1., 2., 3. 

Valentínske popoludnie – 

odľahčovacia aktivita pre rodičov 

(bez detí) 

Workshop pre rodičov – Zážitkový 

denník ako forma rozvíjania 

komunikácie pre každé dieťa 

Háčkovací klub – odľahčovacia 

aktivita pre rodičov (bez detí) 

Stretnutie rodín Macíkovo – 

psychohygiena rodiny 

MAREC 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

Háčkovací klub  

Deň downovho syndrómu v CVIPO 

Rané poradenstvo pre rodiny 

s poruchou sluchu od 0-3 rokov (pre 

odborníkov) 

 Stretnutie rodín Macíkovo – 

pripravenosť dieťaťa na vstup do 

bežnej MŠ 

Háčkovací klub – odľahčovacia 

aktivita pre rodičov (bez detí) 

APRÍL 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Seminár pre rodiny- Vyberavosť 

v jedení (MUDr. Švekušová) 

Konzultačný deň ku kompenzačným 

a zdravotným pomôckam 

Stretnutie rodín detí so SP v spolupráci 

s OZ ´Aj Ty môžeš rozumieť´(výmenník 

v KE) 

Stretnutie rodín Macíkovo – Hranice v 

rodine (CPPaP PO, PhDr. Lenka 

Bačová) 
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MÁJ 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Komunitná aktivita - Stretnutie rodín 

detí do sluchovým znevýhodnením 

Workshop pre rodiny- Tvorba 

týždenného plánu v domácom 

prostredí ako forma rozvíjania 

porozumenia časovo-dejovým 

súvislostiam...  

Háčkovací klub – odľahčovacia 

aktivita pre rodičov (bez detí) 

Stretnutie rodín Macíkovo – Čo, kde 

a ako vybaviť?  

Deň detí v CVIPO 

JÚN 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Zóna bez peňazí – darovanie 

a výmena rôznych predmetov, 

ošatenia.  

Príprava na vstup do MŠ – stretnutie 

s rodinami detí s PVP 

 JÚL  

 

 

 

 

 

AUGUST 

Preventívne aktivity (sieťovanie) Človek 

v ohrození, osada Roškovce (spolu s 

Pontis a CŠPP Poprad Partizánska)  

Proikluzívna aktivita – stretnutie rodín 

(s deťmi so zdrav. znevýhodnením 

a bez zdrav. znevýhodnenia) z regiónu 

a z obce (Sačurov) 

 SEPTEMBER 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Seminár Komunikácia a deti s PAS 1., 

2., 3. 

 

 

OKTÓBER 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

Konzultačný deň ku kompenzačným 

a zdravotným pomôckam v Poprade, 

poradenstvo pre sluchovo ZN (s OZ 

Korálky a CŠPP Partizánska Poprad) 

Špeciálny program Astroshow – 

predvádzacia akcia v II Macíkovo 

Seminár pre rodiny: Diagnóza autizmus 

a jej dopad na život dieťaťa a rodiny 

(Mgr. Gromošová) 

Stretnutie rodín Macíkovo – 

neformálna diskusia, Kde a ako tráviť 

voľný čas s deťmi s ŤZP 
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NOVEMBER 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Arteterapia CHAT Košice – senzorické 

skupinové hry.  

Stretnutie rodín Macíkovo – téma Čo 

nás teší 

Seminár pre rodiny:  Komunikácia 

a deti s PAS 1. 

DECEMBER 

Veselá pesnička I., II. – skupinové 

aktivity (každý štvrtok) 

 Arteterapia CHAT Košice – senzorické 

skupinové hry.  

Seminár pre rodiny Komunikácia a deti 

s PAS 2., 3. 

Konzultačný deň o pomôckach pre 

zrakovo znevýhodnených (SAGITTA 

Brno) 

Konzultačné stretnutie - Kam po 

skončení MŠ?  

Stretnutie rodín Macíkovo - Mikulášske 

stretnutie rodín 

Interiérové ihrisko Happy Land 

Bardejov – stretnutie rodín (CVIPO) 

v regióne, sieťovanie. 

LEGENDA ku skratkám: 

CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

PAS – poruchy autistického spektra 

PVP – pervazívna vývinová porucha 

CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  
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 spolupracujúce organizácie  

Aktívne sme spolupracovali so Centrom špeciálnopedagogického 

poradenstva pri Súkromnej spojenej škole na ul. Vodárenskej 

v Prešove, hlavne pri organizovaní vzdelávacích seminárov pre 

rodičov a  rodinných príslušníkov.  

A ďalšími boli napr.:  

Centrá včasnej intervencie v rámci siete (SR) 

Poskytovatelia včasnej intervencie v regiónoch 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Poprad 

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 

Úrady práce (Prešov, Košice, a regionálne) 

Nadácia PSK pre podporu rodín 

KIDO Centrum  

TiJa – terapeutické ihrisko Poprad 

Klinickí logopédi (Prešov, Košice), 

pedopsychiatri, klinickí psychológovia 

(regionálne) 

Interiérové ihriská (Prešov, Bardejov, 

Vranov) 

a iné... 

 

 

 

 

https://asociaciavi.sk/
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 ako komunikujeme smerom k verejnosti 

Marketingovo sme sa snažili zviditeľňovať aktívnou účasťou na 

odborných konferenciách, seminároch, workshopoch, tiež 

samotnou distribúciou informácií v ambulanciách pediatrov 

a špecialistov a aj podávaním informácií potencionálnym 

prijímateľom na sociálnych sieťach. 

  

V roku 2019 sme upgradovali našu webovú stránku v spolupráci s firmou 

FIMES. Oživili sme ju novším dizajnom.  

 

Aktualizovali sme naše facebook stránky.  

 

Komunikujeme aktívne aj v rámci dostupných a bezpečných 

elektronických sietí.   

 

 ako dbáme na svoju odbornosť  
 

Zvyšovanie kompetencií a ďalšie vzdelávanie ... to znie možno už i ako 

klišé. Ale naša prax vo včasnej intervencii ukázala, akými novými 

a rôznorodými vedomosťami, zručnosťami má odborne zdatný tím 

disponovať. 

 

V roku 2019 sme venovali mnoho hodín samoštúdiu, spoločným konzíliám 

tímu, a absolvovali sme tieto výcviky (vzdelávanie):   

 

 Dlhodobý výcvik vo Videotréningu interakcií (VTI) absolvujú 3 

zamestnanci. 

 

 Ukončenie výcvikového programu Umenie socioterapie zápisom do 

Zoznamu socioterapeutov v IPS Slovensko – naša sociálna 

poradkyňa. 

 

 Dvojdňový workshop Využitie ABA prístupu pri selektivite príjmu 

potravy (ACVA) 

 



 

 
Sídlo: Vodárenská 3, 08001 Prešov; Mobil: +421 919 031 421, www.cvipresov.sk 

15 

 Prednášky k téme: Korene závislostí PhDr. Ján Svoboda (Poprad) 

 

 Medzinárodná TIJA konferencia o autizme – 2-dňová konferencia 

pre odbornú verejnosť a rodiny  

 

 51. Dni posudkového lekárstva – účasť na stretnutí posudkových 

lekárov v rámci zmien v legislatíve pri posudzovaní miery 

zdravotného postihnutia od narodenia.  

 

 Ďalšie osobné stretnutia s inými odborníkmi, kurzy, semináre 

a konferencie v rámci individuálneho vzdelávania jednotlivých 

zamestnancov. 

 

 ako prispievame k zvyšovaniu odbornosti ostatných  

Naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školiacich aktivít aj ako lektori 

a aktívni účastníci odborných konferencií. V roku 2019 to bolo 

napríklad: 

 lektorovanie časti akreditovaného vzdelávania poradcov včasnej 

intervencie na celoslovenskej úrovni 

 aktívna účasť na pedopsychiatrickej konferencii 

 lektorovanie časti akreditovaného vzdelávania pre školských 

a odborných pracovníkov o práci s deťmi s autizmom 

 prednáška pre pediatrov, klinických psychológov 

a pedopsychiatrov mesta Košice 

 a iné 
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 o čom snívame a čo chceme zrealizovať 
 

Získať do tímu nových spolupracovníkov na adekvátnej odbornej 

a osobnostnej úrovni. 

 

Sústrediť sa viac pri poskytovaní SVI aj na potreby rodičov a súrodencov 

zdravotne znevýhodnených detí (Maslowova pyramída potrieb). 

 

Zabezpečiť dostupné odľahčovacie aktivity pre rodiny so zameraním na 

rodičov. 

 

Získať pre pomoc stabilných  dobrovoľníkov spolupracujúcich s naším 

Centrom.  

 

Rozšíriť ponuku aj o iné aktivity cielené na fyzickú a psychickú 

rekonvalescenciu rodičov. 

 

 

 
 

 ako sme financovaní  

Náklady na prevádzku a činnosti mala organizácia zo zdrojov vyšších 

územných celkov: Prešovského a Košického samosprávneho kraja 

a z ďalších činností.  

Takýmito ďalšími činnosťami boli tematické semináre, workshopy, terapie, 

konzultačné stretnutia so špecialistami,  a pod.  

Každoročne prijímame aj podiel z daní FO, PO. 
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 finančné údaje organizácie a hospodárenie 

s financiami v roku 2019 

Činnosť neziskovej organizácie v oblasti sociálnych služieb podporili 

v roku 2019 dva vyššie územné celky: Prešovský samosprávny kraj 

a Košický samosprávny kraj a nadácia  SOCIA.  

 

Táto pomoc pokrývala náklady na prevádzku (všetky súvisiace náklady) 

a významne uľahčila samotnú činnosť a vykonávanie SVI. 

 

Prehľadne o peňažných tokoch: 

 

PRÍJMY A VÝDAVKY 

 

Rok 2019 Príjmy (v EUR) Výdavky (v 
EUR) 

Zostatok 

k 31.12.2019 

Celkom 76370 76316 54 

 

MAJETOK A ZÁVÄZKY 

Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 11526 EUR.  

Majetok vo výške 17 393 EUR pozostáva z: 

a) dlhodobého majetku:11526 EUR 

b) krátkodobého/obežného majetku: 5507 EUR 

c) náklady budúcich období: 360 EUR 

 

K 31.12.2019 predstavoval: 

1. finančný majetok čiastku 4722 EUR; 

2. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 4622 EUR; 

3. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 1245 EUR; 

4. dlhodobé záväzky čiastku 693 EUR; 

5. krátkodobé záväzky čiastku 26 EUR. 
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Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom 

na objem finančných prostriedkov. 

 

PRIJATÉ DARY 

 - od fyzických osôb: 60 EUR; 

 - od právnických osôb: 400 EUR 

 

 

 správna rada a jej činnosť  

Zasadnutia správnej rady sa v roku 2019 uskutočnili dvakrát.  Prebehli 

podľa rokovacieho poriadku, schválil sa rozpočet, zhodnotilo sa 

predchádzajúce obdobie činnosti CVI Prešov, n.o. a predstavili sa 

nové plány pre rok 2020.  

Správna rada Centra včasnej intervencie, n.o. sa neuzniesla na žiadnych 

zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie. 


