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1. ÚVOD 

Neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. so 

sídlom: Jarná 3, 040 01 Košice, IČO: 50291467 sme zriadili dňa 

18.4.2016 na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, reg. číslo 

329/2016 - OSV/1 podľa ustanovenia § 5 zákona č. 213/1997 Z . z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v 

platnom znení. Zámerom našej organizácie je poskytovať všeobecne 

prospešné služby pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením 

alebo rizikovým vývinom v smere k zdravotnému znevýhodneniu. Od 

počiatku našej činnosti je našim úmyslom rozpoznávať potreby rodín 

detí so zdravotným znevýhodnením a naše aktivity orientovať smerom k 

napĺňaniu ich komplexných potrieb. Pomáha nám v tom naša osobná a 

odborná skúsenosť.  

Aj v roku 2020 bola jadrom aktivít nášho centra služba včasnej 

intervencie, definovaná Zákonom o sociálnych službách. Odborní 

zamestnanci, ktorí službu poskytujú sa snažili o prehlbovanie 

kvality služby kontinuálnym vzdelávaním a analýzou našej doterajšej 

praxe. Svoju predstavu napĺňania legislatívne zadefinovaného rámca 

služby zosúlaďovali aj v roku 2020 konzultovať a zjednotiť v rámci 

siete Centier včasnej intervencie – Žilina, n. o., Bratislava, n. 

o., Banská Bystrica, n. o., Prešov, n. o. a Trenčín, n.o. a Trnava 

n.o. na koordinačných stretnutiach a stretnutiach Asociácie 

poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (APaPVI) a Socie 

– nadácie na podporu sociálnych zmien. Zároveň poskytovali podnety 

pre zmenu legislatívy, ku ktorej by malo dôjsť novelou Zákona 

o sociálnych službách, od ktorej očakávame vyšpecifikovanie obsahu 

služby vo vzťahu k službám pre podobnú klientelu, ktorú poskytujú 

iné rezorty.   

V rámci Poradne pre zdravý vývin a výživu sme okrajovo, v malom 

množstve venovali pozornosť aj poskytovaniu poradenstva ohľadom 

psychomotorického vývinu, zdravej výživy, poruchám kŕmenia a príjmu 

potravy rodičom detí z odľahlejších regiónov a rodičom detí nad 7 

rokov, ktorí už nemôžu byť poberateľmi služby včasnej intervencie a 
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napriek dostupným službám vo všetkých rezortoch stále hľadajú 

odpovede na otázky ohľadom vývinu ich detí s komplexnými špeciálnymi 

potrebami. Túto službu sme pre nedostatok času nepropagovali 

a poskytovali sme ju viac-menej v nevyhnutných prípadoch, keď nebolo 

záujemcov kam sieťovať.  

Mapovaním potrieb rodín – klientov nášho centra sme pochopili, že 

pre následnosť našich služieb je kľúčové venovať sa podpore 

vytvárania inkluzívneho prostredia v materských a základných 

školách. Viedli nás k tomu aj informácie získané v rámci projektu 

ALKA, ktorému sme sa intenzívne venovali nad rámec služby včasnej 

intervencie.  

V našom úsilí nás podporovala naša správna rada, spoločne s pani 

revízorkou.  

Orgánmi neziskovej organizácie boli: 

Správna rada: 

Ing. Štefan Mráz 

MUDr. Vanda Chovanová 

JUDr. Denisa Trebuľová Gregová 

Mgr. Petra Schréterová 

Mgr. Michal Vaško 

 

Revízorka:  

Ing. Angela Michňová 

 

Riaditeľka:  

Mgr. Simona Šimková 
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2. FINANČNÁ SPRÁVA  

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

platnom znení  Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva.  

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú 

predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie 

využívajú. Účtovná závierka tvorí jeden celok. V sústave podvojného 

účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: 

1. Súvaha  

2. Výkaz ziskov a strát 

3. Poznámky 

Účtovná uzávierka spoločnosti  Centrum včasnej intervencie Košice, 

n. o. za rok 2020 k 31.12.2020 v rozsahu Súvaha, Výkaz ziskov a 

strát a Poznámky bola zostavená a uložená v Registri  účtovných 

závierok dňa 17.3.2021.  Súvahu a  Výkaz ziskov a strát tak ako boli 

zostavené uvádzame nižšie. 
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SÚVAHA 

Strana aktív 
Č.r

. 

Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúc

e účtovné 

obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

 Majetok spolu  65 363,33 13 660,32 51 703,01 26 366,37 

A. Neobežný majetok spolu 001 15 894,15 13 660,32 2 233,83 4 107,15 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 002 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dlhodobý hmotný majetok 009 15 894,15 13 660,32 2 233,83 4 107,15 

 
Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí 
013 3 499,00 1 265,17 2 233,83 2 817,00 

 Dopravné prostriedky 014 12 395,15 12 395,15 0,00 1 290,15 

3. Dlhodobý finančný majetok 021 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obežný majetok spolu 029 49 469,18 0,00 49 469,18 22 259,22 

1. Zásoby 030 343,00 0,00 343,00 343,00 

2.  Dlhodobé pohľadávky  037 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.  Krátkodobé pohľadávky 042 2 683,51 0,00 2 683,51 493,42 

4.  Finančné účty 051 46 442,67 0,00 46 442,67 21 422,80 

 Pokladnica 052 469,87 0,00 469,87 78,51 

 Bankové účty 053 45 972,80 0,00 45 972,80 21 344,29 

C. Časové rozlíšenie spolu 057 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Strana pasív Č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

 Vlastné zdroje a cudzie 

zdroje spolu 

 51 703,01 26 366,37 

A. Vlastné zdroje krytia 

majetku spolu 

061 16 192,92 7 032,79 

1. Imanie a peňažné fondy 062 0,00 0,00 

 3. Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

072 7 032,79 9 164,07 

4.  Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

073 9 160,13 -2 131,28 

B.  Cudzie zdroje spolu 074 2 453,85 2 222,44 

1. Rezervy 075 2 341,30 1 982,98 

2. Dlhodobé záväzky 079 112,55 277,24 

3. Krátkodobé záväzky 087 0,00 -37,78 

 Záväzky z obchodného styku 088 0,00 -50,00 

 Záväzky voči zamestnancom 089 0,00 0,00 

 Zúčtovanie so Sociálnou 

poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami 

090 0,00 0,00 

 Daňové záväzky 091 0,00 0,00 

 
Záväzky z dôvodu finančných 

vzťahov k štátnemu rozpočtu  
092 0,00 12,22 

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097 0,00 0,00 

 Prijaté krátkodobé finančné 

výpomoci 

100 0,00 0,00 
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C. Časové rozlíšenie spolu 101 33 056,24 17 111,14 

VÝKAZ ZISKOV A  STRÁT 

 

Č.ú. 

 

Výnosy 

 

Č.r. 

Činnosť Bezprostr

. predch.  

účtovné 

obdobie 
Hlavná 

nezdaňovaná 

Zdaňovaná Spolu 

602 
Tržby z predaja 

služieb 
040 5 333,00 0,00 5 333,00 2  833,00 

646 Prijaté dary 055 0,00 0,00 0,00 0,00 

649 Iné ostatné výnosy 058 0,00 0,00 0,00 2 712,80 

662 
Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
068 5 574,32 0,00 5 574,32 7  873,77 

663 
Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 
069 5 080,98 0,00 5 080,98 0,00 

665 
Príspevky z podielu 

zaplatenej dane 
071 20 357,63 0,00 20 357,63 8  249,66 

691 Dotácie 073 84 601,31 0,00 84 601,31 72  347,78 

  Výnosy spolu 074 120 947,24 0,00 120 947,24 94  017,01 

501 Spotreba materiálu 001 787,45 0,00 787,45 690,75 

502 Spotreba energie 002 1 169,40 0,00 1 169,40 1  716,54 

511 Opravy a udržiavanie 004 399,93 0,00 399,93 2  985,38 

512 Cestovné 005 0,00 0,00 0,00 0,00 

518 Ostatné služby 007 20 708,87 0,00 20 708,87 18  495,79 

512 Mzdové náklady 008 61 780,43 0,00 61 780,43 49  663,59 

524 

Zákonné sociálne 

poistenie a zdravotné 

poistenie 

009 21 661,84 0,00 21 661,84 17  376,80 

527 
Zákonné sociálne 

náklady 
011 1 817,91 0,00 1 817,91 850,61 

538 
Ostatné dane 

a poplatky 
015 3,50 0,00 3,50 0,00 

544 Úroky 019 0,00 0,00 0,00 0,00 

545 Kurzové straty 020 0,00 0,00 0,00 0,00 

549 Iné ostatné náklady 024 695,17 0,00 695,17 685,83 

551 

Odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného 

majetku 

025 1 873,32 0,00 1 873,32 3 683,00 

563 
Poskytnuté príspevky 

fyzickým osobám 
035 0,00 0,00 0,00 0,00 

565 

Poskytnuté príspevky 

z  podielu zaplatenej 
dane 

036 889,29 0,00 889,29 0,00 

 Náklady spolu 038 111 787,11 0,00 111 787,11 96  148,29 
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Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
075 9 160,13 0,00 9 160,13 -2  131,28 

591 Daň z príjmov 076 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Výsledok hospodárenia 

po zdanení 
078 9 160,13 0,00 9 160,13 -2  131,28 

 

3. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH 

SÚVAHY 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie  

 

Dlhodobý hmotný majetok: 
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Riadok súvahy: 010 011 012 013 014 015 016 017,018 019 020  

Prvotné ocenenie            

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

   

3 499 12 395 

     

15 894 

Prírastky            

Úbytky            

Presuny            

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

   

3 499 12 395 

     

15 894 

Oprávky            

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

   

682 11 105 

     

11 787 

Prírastky    583 1 290      1 873 

Úbytky            

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

   

1 265 12 395 

     

13 660 

Opravné položky            

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

   

  

     

 

Prírastky            

Úbytky            

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

   

  

     

 

Zostatková            
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hodnota 

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

   

2 817 1 290 

     

4 107 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

   

2 234 12 395 

     

2 234 

* DHM – dlhodobý hmotný majetok 
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Krátkodobý finančný majetok: 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica KSK 0,00 0,00 

Pokladnica 469,87 78,51 

Ceniny 0,00 0,00 

Bežné bankové účty KSK -3,00 12,22 

Bežné bankové účty 45 975,80 21 332,07 

Peniaze na ceste 0 0,00 

Pohľadávky a záväzky: 

Druh pohľadávky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty 

splatnosti 

2 683,00 50,42 

Pohľadávky po lehote 

splatnosti 

0,00 493,00 

 

Druh záväzku Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Záväzky po letote splatnosti 0,00 0,00 

Záväzky do lehoty splatnosti 

so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného roka  

0,00 

12,22 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti od jedného do 

piatich rokov vrátane 

0,00 0,00 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti viac ako päť rokov 

0,00 0,00 

 

Ostatné záväzky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Prijatá krátkodobá finančná 

výpomoc 
0,00 0,00 

Sociálny fond: 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu UO 277,24 216,62 

Tvorba na ťarchu nákladov 319,75 242,87 

Čerpanie 483,75 182,25 

Stav k poslednému dňu UO 112,55 277,24 

 



 

www.cvikosice.sk 

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. 

Jarná 3, 040 01 Košice, +421 905 107 881, simona.sima.simkova@gmail.com 

IČO: 50291467, DIČ: 2120260054 

Zdroje financovania 

Centra včasnej intervencie Košice, n. o. na plnenie činnosti, na 

účel ktorej bola zriadená pre rok 2019: 

Zdroj financovania Druh financovania Hodnota v EUR Popis 

Finančný príspevok 

Košického samosprávného 

kraja 

Dotácia 78 631,80 Príspevok pre rok 

2020 

Prispevok od Nadácie 

SOCIA z darov získaných na 

Plese v opere - 2016 

Príspevky od iných 

organizácií 

1 290,15 Časové rozlíšenie pre 

rok 2020 

Tržby z hlavnej 

nezdaňovanej činnosti 

 5 333,00  

Príspevok od Nadácie 

VolksWagen –z podielu 

zaplatenej dane §50 

2% asignácia dane 583,17 Časové rozlíšenie pre 

rok 2020 

Príspevky z podielu 

zaplatenej dane v r. 2019 

2% asignácia dane 12 660,99 Časové rozlíšenie pre 

rok 2020 

Príspevky z podielu 

zaplatenej dane v r. 2020 

2% asignácia dane 7 696,64 Časové rozlíšenie pre 

rok 2020 

Finančné dary od FO Ľudia ľuďom/centrum 

pre filantropiu 

5 080,98  

Finančné dary od PO 
 3 701,00  

Dotácia UPSVaR Príspevok v rámci  

projektu „Prvá pomoc“ 

631,61  

Dotácia UPSVaR Príspevok v rámci 

projektu „Pracuj, zmeň 

svoj život“ 

5 337,90 Časové rozlíšenie pre 

rok 2020 

Významné položky na strane nákladov tvoria hlavne:  

Osobné náklady, mzdy a odvody 85 260,18 

 Služby ako nájomné a energie, telekomunikačné služby , atď. 22 278,20 

Náklady na materiálne vybavenie organizácie 787,45 

Ostatné náklady, bankové poistenie 698,67 
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Ekonomicky oprávnené náklady 

podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v 
platnom znení  

Názov organizácie Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. 

Poskytovaná sociálna služba služba včasnej intervencie 

Forma sociálnej služby  ambulantná a terénna forma 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej 

služby 
12 

Počet hodín poskytovania uvedenej 

sociálnej služby za rok  
7 210,5 

Položka 

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov) 

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované 

obdobie                      

( v € ) 

A. - 

Hradené z 

príspevku 

KSK                    

( v € ) 

B. - 

Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu 

službu                       

( v € ) 

C. - 

Hradené z 

iných 

zdrojov                          

( v € )              

D. - 

Hradené 

z darov                              

( v € )        

A. 

Mzdové náklady  

47 031,27 47 031,27       
(mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných 

vyrovnaní podľa osobitného predpisu - 

Zákon č. 553/2003 Z.z.) 

B. 

Zákonné odvody 

18 065,14 18 065,14       

(poistné na verejné zdravotné 

poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na 

starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom v rozsahu určenom 

podľa písmena A.) 

C. 
Cestovné náhrady 

0,00         
(tuzemské cestovné náhrady) 

D. 
Spotreba energie 

1 169,40 1 169,40       
(výdavky na energie, vodu a 

komunikácie) 

E. 

Spotreba materiálu 

547,47 89,19   458,28   (výdavky na materiál okrem 

reprezentačného vybavenia nových 

interiérov) 

F. Dopravné 0,00         

G. 

Rutinná - štandardná údržba 

399,93 399,93      
(výdavky na rutinnú údržbu a 

štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov alebo ich častí a 

riešenia havarijných stavov) 

H. 

Nájomné 

11 370,00 4 796,91   6 573,09    

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 

alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky, 

náradia a materiálu najviac vo výške 

obvyklého nájomného, za aké sa v tom 

čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho 

istého druhu alebo porovnateľné veci) 

I. Výdavky na služby 8 451,97 7 079,96   1 372,01   

J. 

Bežné transfery 

52,78 52,78       

(výdavky na bežné transfery v rozsahu 

vreckového podľa osobitného predpisu - 

Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu 

- Zákon č. 462/2003 Z.z.) 

K. 

Odpisy 

1 873,32     1 873,32   

(odpisy hmotného majetku a nehmotného 

majetku podľa účtovných predpisov, o 

ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná 

jednotka - Zákon č. 431/2002 Z.z.) 

odpis hmotného majetku, ktorým sú 

novoobstarané stavby, byty a nebytové 
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priestory užívané na účely 

poskytovania sociálnych služieb v 

zariadeniach alebo ich technické 

zhodnotenie, najviac vo výške 

obvyklého nájomného, za aké sa v tom 

čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho 

istého druhu alebo porovnateľné veci) 

SUMAR 88 961,28 78 684,58   10 276,70 0,00 

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) 

na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 
12,34   

 

      

Centrum včasnej intervencie Košice n.o. v roku 2020 získala finančný 

príspevok z podielu zaplatenej dane vo výške 15 159,89 EUR.  Z tohto 

príspevku  n.o. v roku 2020 vyčerpala 7 696,64 EUR na zabezpečenie 

sociálnej služby včasnej intervencie.  Nepoužitá časť vo výške 7 

463,25 eur sa použije v roku 2021.  

Finančný príspevok z podielu zaplatenej dane získaný v roku 2019 vo 

výške 16 956,59 eur  bol k 31.12.2020 použitý na zabezpečenie 

sociálnej služby včasnej intervencie  v plnej výške a to, v roku 

2019 sa použilo  4 295,60 eur a v roku 2020  12 660,99 eur. 

Organizácia v roku 2020 v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ 

získala z UPSVaR príspevok na podporu zamestnanosti na vytvorenie 2 

pracovných miest vo výške  

24 020,55 eur.  Z tohto príspevku použila v roku 2020 5 337,90 eur.  

Zároveň v rámci projektu „Prvá pomoc“ na udržanie pracovných miest 

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas 

vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID19 

organizácia dostala príspevok z UPSVaR  vo výške 631,61 EUR. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 9 160,13 eur 

bude zaúčtovaný na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia 

minulých rokov.  

Ročná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná 

jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná 

jednotka neúčtovala o žiadnych nákladoch a výnosoch, ktoré majú 

výnimočný rozsah. Voči účtovnej jednotke nie je vedený žiaden spor, 

ani neručí za záväzky iných fyzických osôb alebo účtovných 

jednotiek. Účtovná jednotka neposkytla záruky alebo iné zabezpečenie 

svojim štatutárnym orgánom.  

Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2019 bola schválená 

revízorom Ing. Angelou Michňovou dňa 19.3.2021. 
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4. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE  

Správna rada sa v roku 2020 prijala správna rada nových členov – 

JUDr. Petru Schréterovú a Mgr. Michala Vaška. Obaja noví členovia už 

v CVI Košice, n.o. v tom čase participovali ako dobrovoľníci.  

 

5. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE  

V roku 2020 organizácia zamestnávala odborných zamestnancov - 

poradcov včasnej intervencie: 

Mgr. Simona Šimková   01.01. – 28.8.2020 

Mgr. Andrea Berešová  01.01. - 31.12.2020 

MUDr. Martina Švekušová  01.01. - 31.12.2020 

Mgr. Tatiana Iglaiová  01.01. - 31.12.2020 

Mgr. Martina Klasovská  01.01. - 31.12.2020 

Mgr. Róbert Langer   01.01. - 31.12.2020 

Mgr. Eva Húsková   01.01. - 31.12.2020 

Mgr. Klára Pariľáková        15.9. – 31.12.2020 

a využívala služby Tímu pre podporu aktivít, komunikáciu s 

verejnosťou a koordináciu služieb Centra včasnej intervencie Košice, 

n.o.:  

Mgr. Silvia Sokolová, Ing. Mária Reviľáková, MVDr. Michaela 

Vlasáková. 

V rámci projektu UPSVaR prijala na dobu určitú – 9 mesiacov od 

1.11.2020 JUDr. Petru Schréterovú a Mgr. Oľgu Temesovú.  

Pre projekt ALKA zamestnávala v roku 2020 na dobu určitú Lenku 

Suraničovú, Michaelu Proksovú a Gabrielu Záhorákovú.  
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6. HODNOTENIE A PREHĽAD PLNENIA CIEĽOV  

V roku 2020 sme mali v úmysle činnosť CVI Košice, n.o. orientovať 

naďalej najmä na stabilizáciu poskytovania služby včasnej 

intervencie podľa osobitého zákona (zákon o sociálnych službách), 

ktorú sme začali terénnou formou poskytovať na základe registrácie v 

Registri poskytovateľov sociálnych služieb (PO) Košického 

samosprávneho kraja už v roku 2016 (1.8.2016) a ambulantnou formou v 

roku 2017 (15.2.2017).  

 

Služba včasnej intervencie podľa osobitého zákona sa poskytuje 

dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodine. Zahŕňa špecializované 

sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného 

vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívnu aktivitu. V 

rámci  služby včasnej intervencie je vykonávaná aj komunitná 

rehabilitácia.  

 

Zároveň sme sa plánovali vo väčšej miere zamerať na projekt ALKA, 

ktorý sa pre nás stal cestou podpory začleňovania detí so zdravotným 

znevýhodnením do bežnej spoločnosti a na ktorom kľúčovo 

spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva Komenského 3, Košice. V tomto duchu sme smerovali aj 

naše komunitné a fundraisingové aktivity v priebehu celého roka 

2020. Plány nám však už v marci 2020 prekazila neočakávaná pandémia 

koronavírusu, ktorá na čas našu činnosť celkom zastavila a následne 

ju na mnoho týždňov vrátila len v pozmenenej podobe – v online 

priestore.  

 

Poradcovia včasnej intervencie poskytovali od apríla 2020 svoje 

služby prevažne online, k ambulantnej a terénnej práci sa mohli 

vrátiť až v priebehu leta avšak len na krátko a opäť ju pozastaviť 

a zmeniť na online priestor na jeseň roku 2020. Napriek tomu sa im 

podarilo udržať kontakt so všetkými rodinami a službu včasnej 

intervencie tak poskytovali s výnimkou prvých troch týždňov prvej 

vlny nepretržite. V roku 2020 bolo klientom CVI Košice, n.o. 112 

rodín, z toho nových rodín pribudlo 43.  
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Pozastavené a zmenené na online priestor boli všetky skupinové 

aktivity – rodičovské skupiny pre rodiny s deťmi s PAS, pre rodiny 

s deťmi s motorickým znevýhodnením ako aj iný typ skupinových 

a komunitných stretnutí, ktoré centrum v minulých rokoch 

poskytovalo.  

 

Rok 2020 pre nás priniesol nepríjemné prekvapenie aj vzhľadom 

k nedostatočnému finančnému príspevku pridelenému z KSK, kde nám po 

nápočte príspevku určenom cez KSK v našom rozpočte chýbalo cca 

10 000 eur. Tento deficit sa nám podarilo vykompenzovať príspevkami 

z mechanizmu 2% dane a ďalšími fudrasingovými aktivitami, cez ktoré 

nás podporilo mnoho fyzických aj právnických osôb, napriek tomu 

považujeme toto jednanie zo strany KSK ako diskriminačné 

a v nesúlade so zákonom o sociálnych službách. Ak sa bude podobná 

situácia opakovať aj v nasledujúcom roku, budeme musieť podniknúť 

kroky, vďaka ktorým by došlo k náprave. Služba včasnej intervencie 

je zo zákona pre klientov bezplatná a samosprávny kraj ju má, 

vychádzajúc z §77 ods. 2 zákona 448/2008 Z.z., financovať v plnej 

miere. Ďalšie zdroje, ktoré naša organizácia získala v minulosti 

alebo v budúcnosti získa plánuje využiť pre potreby rodín detí so 

zdravotným znevýhodnením nad rámec služby včasnej intervencie.  
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8. CIELE A VÝZVY PRE ROK 2021 

 

Našim cieľom pre rok 2021 je naďalej prehlbovať kvalitu služby 

včasnej intervencie úpravou metodiky našej práce v súlade so 

štandardami Európskej asociácie poskytovateľov služby včasnej 

intervencie EURLYAID. V tomto smere čakáme aj na výsledky reformy, 

ktorá aktuálne prebieha v rezorte školstva SR a v rámci ktorej sa 

mení a formuje obsah starostlivosti o deti v ranom veku 

v poradenských centrách - CŠPP.  

Obsah a rozsah našej činnosti bude vo veľkej miere závisieť aj od 

finančného príspevku KSK. Veríme, že v roku 2021 budeme môcť 

poskytovať službu prostredníctvom 4 plných úväzkov a k nim 

prislúchajúcemu korektnému finančnému výpočtu na hodinu poskytovanej 

služby včasnej intervencie.   

Budeme sa naďalej snažiť o zvyšovanie kvality našich služieb 

kontinuálnym vzdelávaním našich zamestnancov prostredníctvom účasti 

na Slovenských a zahraničných vzdelávacích podujatiach, 

konferenciách a workshopoch, výmenou skúsenosti v rámci supervíznych 

seminárov poskytovateľov služby včasnej intervencie na Slovensku a 

samoštúdiom. V dosahovaní tohto cieľa nám aj v roku 2020 čiastočne 

bránil finančný deficit - z príspevku Košického samosprávneho kraja 

si nemôžeme dovoliť hradiť vzdelávanie v žiadnom rozsahu. 

Našu energiu máme v úmysle prostredníctvom externého tímu venovať 

naďalej aj projektu ALKA, ktorý je pre nás pojítkom medzi službou 

včasnej intervencie, poradenským centrom SCŠPP, materskými 

a základnými školami v Košiciach a okolí Košíc a širšou odbornou aj 

laickou komunitou.  

 

 

 

Mgr. Simona Šimková 

riaditeľka CVI Košice, n.o.  
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