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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. 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 2018 bola jadrom aktivít nášho centra služba včasnej intervencie, definovaná Zákonom o
sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je pre Slovensko pomerne novou službou, ktorá nemá
jasne zadefinovanú metodiku práce. Konkrétny obsah a forma služby sa zatiaľ líši od poskytovateľa k
poskytovateľovi v závislosti od personálneho zabezpečenia služby, ale tiež príspevku priznaného
úradmi jednotlivých samosprávnych krajov. Našu predstavu napĺňania legislatívne zadefinovaného
rámca služby sme sa v roku 2018 snažili 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. na
koordinačných stretnutiach a stretnutiach Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej
intervencie (APaPVI) a Socie – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Socia je nadáciou, ktorá dala
podnet pre vznik našej neziskovej organizácie v roku 2015 a zároveň vytvorila sieť Centier včasnej
intervencie pod spoločným logom.
Ďalšou oblasťou, ktorej sme sa ako nezisková organizácia venovali v roku 2018 bola prezentačná a
školiaca činnosť. Vytvorili sme formát „Posedenia pri kávičke“ prostredníctvom ktorého sme v našich
priestoroch, v úzkom kruhu rodičov – poberateľov služby včasnej intervencie, ale aj rodičov z iných
regiónov alebo rodičov starších detí diskutovali na pre nich atraktívne témy akými sú napr. kŕmenie a
výživa u detí so zdravotným postihnutím, komunikácia detí so zdravotným postihnutím a pod. Táto
aktivita mala okrem informačného charakteru za cieľ tiež sieťovať rodiny detí so zdravotným
postihnutím a bola realizovaná spravidla 1x mesačne.
V rámci Poradne pre zdravý vývin a výživu sme sa okrajovo, v malom množstve venovali aj
poskytovaniu poradenstva ohľadom psychomotorického vývinu, zdravej výživy, poruchám kŕmenia a
príjmu potravy aj rodičom detí z odľahlejších regiónov a rodičom detí nad 7 rokov, ktorí už nemôžu
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byť poberateľmi služby včasnej intervencie a napriek dostupným službám vo všetkých rezortoch stále
hľadajú odpovede na otázky ohľadom vývinu ich detí s komplexnými špeciálnymi potrebami.
Aj v roku 2018 sledovali naše aktivity a podporovali nás v našej činnosti naša Správna rada a revízorka
CVI Košice, n. o.

Orgánmi neziskovej organizácie boli:

Správna rada:
Ing. Štefan Mráz
MUDr. Vanda Chovanová
JUDr. Denisa Trebuľová Gregová

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 2018 k 31.12.2018 v
rozsahu Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky bola zostavená a uložená v Registri účtovných
závierok dňa 19.3.2019. Súvahu a Výkaz ziskov a strát tak ako boli zostavené uvádzame nižšie.
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SÚVAHA
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

Č.r.
Brutto

Majetok spolu

Korekcia

Netto

Netto

32 781,11

8 104,00

24 677,11

28 313,40

A.

Neobežný majetok spolu

001

15 894,15

8 104,00

7 790,15

7 488,15

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

002

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Dlhodobý hmotný majetok

009

15 894,15

8 104,00

7 790,15

7 488,15

013

3 499,00

98,00

3 401,00

0,00

Dopravné prostriedky

014

12 395,15

8 006,00

4 389,15

7 488,15

3.

Dlhodobý finančný majetok

021

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Obežný majetok spolu

029

16 886,96

0,00

16 886,96

20 825,25

1.

Zásoby

030

343,00

0,00

343,00

0,00

2.

Dlhodobé pohľadávky

037

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Krátkodobé pohľadávky

042

1 099,43

0,00

1 099,43

0,00

4.

Finančné účty

051

15 444,53

0,00

15 444,53

20 825,25

Pokladnica

052

41,37

0,00

41,37

69,69

Bankové účty

053

15 403,16

0,00

15 403,16

20 755,56

Časové rozlíšenie spolu

057

0,00

0,00

0,00

0,00

Samostatné hnuteľné
hnuteľných vecí

C.

veci

a

súbory

Strana pasív

Č.r.

Bežné účtovné obdobie

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

Bezprostredne predchádzajúce

24 677,11

účtovné obdobie 28 313,40

A.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu

061

9 164,07

5 165,82

1.

Imanie a peňažné fondy

062

0,00

0,00

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

072

5 165,82

1 500,78

4.

minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné

073

3 998,25

3 665,04

B.

obdobiezdroje spolu
Cudzie

074

3 425,83

2 729,27

1.

Rezervy

075

723,44

1 692,84

Krátkodobé rezervy

078

723,44

1 692,84

2.

Dlhodobé záväzky

079

216,62

257,73

3.

Krátkodobé záväzky

087

2 300,77

593,70

Záväzky z obchodného styku

088

1 080,49

0,00

Záväzky voči zamestnancom

089

206,93

368,53

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a

090

0,00

213,51

zdravotnými
poisťovňami
Daňové záväzky

091

0,00

11,66

092

1 013,35

0,00

Bankové výpomoci a pôžičky

097

185,00

185,00

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

100

185,00

185,00

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k
štátnemu rozpočtu
4.
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C.

Časové rozlíšenie spolu

101

12 087,21

20 418,31

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Činnosť
Č.ú.

Výnosy

Bezprostr.
predch.
účtovné
obdobie

Č.r.
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

602

Tržby z predaja služieb

040

515,00

0,00

515,00

1 150,00

646

Prijaté dary

055

944,00

0,00

944,00

0,00

662

Prijaté príspevky od iných
organizácií

068

17 738,16

0,00

17 738,16

33 655,16

663

Prijaté príspevky od fyzických
osôb

069

1 611,17

0,00

1 611,17

1 915,00

665

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

071

3 458,23

0,00

3 458,23

0,00

691

Dotácie

073

89 106,65

0,00

89 106,65

47 923,20

Výnosy spolu

074

113 373,21

0,00

113 373,21

84 643,36

501

Spotreba materiálu

001

16 055,07

0,00

16 055,07

7 555,2

502

Spotreba energie

002

1 338,42

0,00

1 338,42

903,57

511

Opravy a udržiavanie

004

578,67

0,00

578,67

227,84

512

Cestovné

005

144,24

0,00

144,24

381,50

518

Ostatné služby

007

23 605,91

0,00

23 605,91

16 487,70

512

Mzdové náklady

008

41 792,24

0,00

41 792,24

36 363,64

524

Zákonné sociálne poistenie a
zdravotné poistenie

009

14 385,40

0,00

14 385,40

12 096,32

527

Zákonné sociálne náklady

011

908,67

0,00

908,67

352,90

538

Ostatné dane a poplatky

015

0,00

0,00

0,00

34,50

544

Úroky

019

0,06

0,00

0,06

0,00

545

Kurzové straty

020

0,00

0,00

0,00

10,56

549

Iné ostatné náklady

024

608,28

0,00

608,28

498,29

551

Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného
majetku

025

3 197,00

0,00

3 197,00

3 099,00

563

Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám

035

3 612,00

3 612,00

2 780,65

565

Poskytnuté príspevky
z podielu zaplatenej dane

036

3 149,00

3 149,00

186,65

Náklady spolu

038

109 374,96

0,00

109 374,96

80 978,32

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

075

3 998,25

0,00

3 998,25

3 665,04

Daň z príjmov

076

0,00

0,00

0,00

0,00

591
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Výsledok hospodárenia po
zdanení

078

3 998,25

0,00

3 998,25

3 665,04

3. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH SÚVAHY
Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
(SHV) a súbory
SHV

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné stádo
a ťažné zvieratá

Drobný a
ostatný DHM*

Obstaranie
DHM*

Poskytnuté
preddavky na
DHM*

010

011

012

013

014

015

016

017,018

019

020

Spolu

Umelecké
diela
a zbierky

Riadok súvahy:

Pozemky

Dlhodobý hmotný majetok:

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

0

Prírastky

12 395

12 395

3 499

3 499

Úbytky

0

0

Presuny

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

3 499

12 395

15 894

0

4 907

4 907

98

3 099

3 197

0

0

0

98

8 006

8 104

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

0

0

0

Prírastky

0

0

0

Úbytky

0

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

7 488

7 488

3 401

4 389

7 790

Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
* DHM – dlhodobý hmotný majetok
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Krátkodobý finančný majetok:
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pokladnica KSK

0,00

0,62

41,37

6,07

0,00

63,00

1 013,35

-2,88

14 389,81

20 758,44

0,00

0,00

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty KSK
Bežné bankové účty

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Peniaze na ceste

Pohľadávky a záväzky:
Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 099,43

0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Druh záväzku

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Záväzky po letote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

0,00

0,00

2 300,77

593,70

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane

0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päť rokov

0,00

Ostatné záväzky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Prijatá krátkodobá finančná výpomoc

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

0,00
0,00

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

185,00

185,00

Sociálny fond:
Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu UO

257,73

120,83

Tvorba na ťarchu nákladov

213,48

196,90

Čerpanie

254,59

60,00

Stav k poslednému dňu UO

216,62

257,73
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Zdroje financovania
Centra včasnej intervencie Košice, n. o. na plnenie činnosti, na účel ktorej bola zriadená pre rok 2018:
Zdroj financovania

Druh financovania

Hodnota v EUR

Popis

Finančný príspevok Košického
samosprávného kraja

Dotácia

Prispevok od Nadácie SOCIA z darov
získaných na Plese v opere - 2016

Príspevky od iných organizácií

4 004,46

Časové rozlíšenie pre rok 2018

Príspevok na činnosť od fy. COLOROS

Príspevky od iných organizácií

3 537,35

Časové rozlíšenie pre rok 2018

89 106,65

Tržby z hlavnej nezdaňovanej činnosti

Príspevok pre rok 2018

515,00

Príspevok od Nadácie SOCIA – z
podielu zaplatenej dane §50

2% asignácia dane

8487,35

Časové rozlíšenie pre rok 2018

Príspevok od Nadácie VolksWagen –z
podielu zaplatenej dane §50

2% asignácia dane

98,00

Časové rozlíšenie pre rok 2018

Príspevky z podielu zaplatenej dane

2% asignácia dane

3 458,23

Časové rozlíšenie pre rok 2018

944,00

Časové rozlíšenie pre rok 2018

Prijaté dary
Finančné dary od FO

1 611,00

Finančné dary od PO

1 611,17

Významné položky na strane nákladov tvoria hlavne:
Osobné náklady, mzdy a odvody

57 086 EUR

Služby ako nájomné a energie, telekomunikačné služby, atď.

25 088 EUR

Náklady na materiálne vybavenie organizácie

16 055 EUR

Ostatné náklady

609 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa
v zmysle § 67a) ods. 3g) Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Druh poskytovanej sociálnej služby

služba včasnej intervencie

Dotácia Košického samosprávneho kraja

89 106,65 EUR

Finančný príspevok od iných organizácii

13 613,08 EUR

Príspevok z podielu zaplatenej dane

3 458,23 EUR

Počet prijímateľov služby včasnej intervencie

84 rodín

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby
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1 264,02 EUR

Centrum včasnej intervencie Košice n.o. v roku 2018 získala finančný príspevok z podielu zaplatenej
dane vo výške 7412,29 EUR. Z tohto príspevku n.o. v roku 2018 vyčerpala 3458,23 EUR na
zabezpečenie sociálnej služby včasnej intervencie. Nepoužitá časť vo výške 3954,06EUR sa použije v
roku 2019.
Finančný príspevok od Nadácie SOCIA vo výške 9294,00 EUR, ktorý Nadácia získala prostredníctvom
asignačného mechanizmu v roku 2017, bol použitý na zabezpečenie sociálnej služby včasnej
intervencie a ďalších doplnkových služieb pre rodiny so špeciálnymi potrebami v roku 2017 a 2018.
Presné použitie n.o. predkladá Nadácii SOCIA.
Finančný príspevok od Nadácie VolksWagen vo výške 3499,00 EUR, ktorý Nadácia získala
prostredníctvom asignačného mechanizmu, bol poskytnutý na zakúpenie vibračnej vodnej postele –
vybavenie neziskovej organizácia pre poskytovanie služieb včasnej intervencie klientom so
špeciálnymi potrebami . Presné použitie n.o. predkladá Nadácii VolksWagen.
Hospodársky výsledok – zisk z roku 2018 vo výške 3998,25 EUR bude zaúčtovaný na účet
nevysporiadaného výsledku minulých rokov a v budúcich obdobiach použitý na účel, na ktorý bola
n.o. zriadená.
V priebehu roku 2018 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov Centra včasnej intervencie
Košice, n.o. 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 2018 bola schválená revízorom Ing. Angelou
Michňovou dňa 6.6.2019.

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

4. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada sa v roku 2018 neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej
organizácie.

5. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
V roku 2018 organizácia zamestnávala deväť odborných zamestnancov - poradcov včasnej
intervencie:
Mgr. Simona Šimková

01.01. - 31.12.2018

Mgr. Andrea Berešová

01.01. - 31.12.2018

MUDr. Martina Švekušová

01.01. - 31.12.2018

Mgr. Tatiana Iglaiová

01.01. - 31.12.2018

Mgr. Jana Papcunová

01.01. - 31.12.2018

Mgr. Martina Klasovská

01.01. - 31.12.2018

Mgr. Róbert Langer

01.07. - 31.12.2018

Mgr. Mária Antolíková

01.01. - 31.08.2018 - Dohoda o pracovnej činnosti

Mgr. Jana Pokorná

10.09.2017 - 31.08.2018 - Dohoda o pracovnej činnosti

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.
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6. HODNOTENIE A PREHĽAD PLNENIA CIEĽOV
V roku 2018 sme činnosť CVI Košice, n.o. orientovali 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.
V CVI Košice, n.o. kladieme dôraz na osobné stretnutia s rodinou v jej prirodzenom prostredí, väčšina
našich aktivít je teda terénnych. Pod prirodzeným prostredím rodiny chápeme to prostredie, v
ktorom je dieťa a rodina doma, v ktorom sa cíti príjemne, uvoľnene. Vychádzame z predpokladu, že
doma trávi dieťa v predškolskom veku väčšinu svojho času, spoznáva svet a získava svoje prvotné
životné skúsenosti. Prostredníkom, prvým učiteľom dieťaťa je jeho rodič, naše úsilie preto
orientujeme na posilnenie pocitu kompetencie u rodičov zvládnuť aj výchovu dieťaťa s odlišnosťami
vo vývine.
Osobné stretnutia s rodinou sú rodine poskytované spravidla 1x mesačne. Osobného stretnutia s
rodinou sa zúčastňujú obvykle dve poradkyne včasnej intervencie. V roku 2018 sme spolupracovali s
84 rodinami, z toho nových rodín bolo do služby včasnej intervencie nášho centra prijatých 36. Z 84
rodín, ktorým bola služba poskytnutá pokračovalo v dlhodobej aktívnej spolupráci ambulantnou a
terénnou formou 73 rodín, poradenstvo bez uzatvorenia zmluvy bolo poskytnuté 11tim rodinám. S
13timi rodinami bola v priebehu roku 2018 ukončená spolupráca.
Začiatok cesty je pre naše rodiny obvykle na klinike neonatológie LFUPJŠ a DFN v Košiciach. Na
podnet pani doktorky Vandy Chovanovej – primárky oddelenia a členky našej správnej rady sme od
septembra 2017 začali pravidelne navštevovať kliniku, aby sme mamičky v akútnej krízovej situácii
oboznámili
so
službou
včasnej
intervencie.
V týchto stretnutiach sme pokračovali aj v roku 2018.
Výchova dieťaťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím má svoje špecifiká a prináša so
sebou množstvo rozporuplných pocitov a myšlienok. Uvedomujeme si zvýšenú emocionálnu záťaž,
ktorá je na rodičov kladená. Ďalšou z našich aktivít od roku 2017 bolo preto vytvorenie priestoru pre
komunikáciu o rodičovskej role rodiča dieťaťa s odlišnosťami vo vývine a vzájomné zdieľanie svojho
prežívania pod vedením dvoch terapeutiek - Janky Papcunovej a Táni Iglaiovej. Po obohatení nášho
tímu o poradcu včasnej intervencie Roba Langera, sa tím terapeutov vedúcich rodičovskú skupinu v
roku 2018 rozšíril.
Vo veku troch rokov je dieťa obvykle pripravené prekročiť hranice svojho sociálneho prostredia z
domáceho prostredia a úzkeho kruhu rodiny na prostredie materskej školy. V rámci služby včasnej
intervencie sme aj v roku 2018 vstupovali so súhlasom rodín do prostredia materských škôl, aby sme
pomohli objasniť učiteľom špeciálne potreby rodín detí, ktoré vyplývajú z odlišností v ich vývine. V
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tomto smere sa nám osvedčila spolupráca s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva v rezorte
školstva, ktoré identifikujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s rizikovým vývinom vo
vzťahu k školskej legislatíve Slovenskej republiky pre potreby materských škôl a ktoré uvítali
informácie o hodnotách a potrebách rodín detí – našich spoločných klientov, ktoré im dokážu
poskytnúť poradcovia včasnej intervencie na základe svojho poznania rodiny. Touto formou služby
včasnej intervencie sa nám darilo na jednej strane podporiť separáciu dieťaťa od rodiča uistením
rodiča o tom, že prostredie materskej školy rozumie jeho potrebám a potrebám jeho dieťaťa, na
druhej strane zvýšiť povedomie bežných a špeciálnych materských škôl o potrebách detí s rizikovým
vývinom a ich rodín. Separácia z užšieho rodinného kruhu má význam pre osobnostný vývin dieťaťa a
zároveň pre napĺňanie potrieb ostatných členov rodiny.
Na základe vývinových špecifík jednotlivých detí a aktuálneho stavu pripravenosti predškolských
zariadení na inkluzívne vzdelávanie však nie je vždy možné zaradiť dieťa v predškolskom veku do
predškolského zariadenia. Pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa z rôznych
dôvodov nepodarilo zaradiť do materskej školy, sme už v roku 2017 vytvorili v spolupráci s
rodičovským centrom Haliganda pravidelný priestor na stretávanie sa mamičiek s deťmi pri cielených
kolektívnych aktivitách. Stretnutia sme nazvali Centráčik a v roku 2017 ich viedli Majka Antolíková a
Renátka Kišová, od septembra 2017 Majka Antolíková a Martinka Klasovská. Koncom roka 2018 došlo
k zmene priestorov pre naše pravidelné predškôlkárske skupinky. Centrum Haliganda už
nedisponovalo voľnými priestormi pre naše aktivity, o pomoc sme preto požiadali mestskú časť
Košice – západ, ktorá disponuje priestormi materského centra Terasáčik a naše stretnutia sme
premenovali na stretnutia Terasáčik. Odísť zo svojho bežného prostredia do širšieho sociálneho
prostredia, v ktorom sa stretávajú matky zdravých detí, je pre mnohé rodiny niekedy emocionálne
náročné. Centráčik a neskôr Terasáčik nám pomáhali aj v roku 2018 so začlenením rodín späť do
bežnej spoločnosti.
V roku 2017 sme pochopili, že služba včasnej intervencie podľa osobitého zákona nemôže v plnej
miere uspokojiť potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku toho času chýba
interdisciplinárny prístup k terapii a poradenstvu deťom so zdravotným znevýhodnením. Obzvlášť
otázky psychomotorického vývinu, výživy, príjmu potravy a kŕmenia u detí so zdravotným
znevýhodnením sú komplexné a vyžadujú spoločný interdiciplinárny pohľad. Odborné zloženie
zamestnancov nášho centra považujeme v tomto smere za jedinečné, preto sme sa rozhodli zriadiť v
rámci CVI Košice, n.o. Poradňu pre zdravý vývin a výživu. Táto poradňa nám v roku 2018 dávala
priestor reagovať na potreby rodín detí so zdravotným postihnutím nad 7 rokov veku alebo s
bydliskom mimo Košíc a mimo okresu Košice okolie. Umožňovala nám tiež mať priestor pre tých,
ktorí nemajú záujem o službu včasnej intervencie v jej plnom rozsahu, ale potrebujú poradiť v oblasti
psychomotorického vývinu, zdravej výživy, kŕmenia a porúch potravy ich dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením alebo vývinovým rizikom. Vzhľadom k stále prebiehajúcej stabilizácii služby včasnej
intervencie podľa osobitého zákona sme sa v roku 2018 venovali rozbehu Poradne pre zdravý vývin a
výživu len v limitovanom rozsahu, aj napriek malej časovej dotácii vnímame jej opodstatnenosť a je
našim cieľom venovať sa jej vo väčšej miere v roku 2019.
Našu víziu a poslanie sme komunikovali v priamom kontakte so záujemcami o službu, osobnými
stretnutiami s odbornou a laickou verejnosťou, prostredníctvom rozhovorov pre miestne médiá ako
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aj prostredníctvom našej webstránky www.cvikosice.sk, ktorej obsah naďalej dotvárame. O našich
pravidelných aktivitách sme informovali a plánujeme aj v budúcnosti naďalej informovať na našom
facebookovom profile.
V roku 2018 nás aj vďaka aktivitám nášho tímu pre podporu aktivít Centra včasnej intervencie Košice,
n.o. akými boli napr. Deň Dobročiň podporil nemalý počet podporovateľov. Naša veľká vďaka patrí
najmä Košickému samosprávnemu kraju, ktorý na základe zmluvy financoval službu včasnej
intervencie podľa osobitého zákona v plnom rozsahu našich potrieb. Ďalej tiež fyzickým a právnickým
osobám, ktoré nám pomáhali finančnou aj nefinančnou pomocou a podporovali nás v našom úsilí
stáť pri rodinách, v tých chvíľach, v ktorých to potrebujú. Vďaka všetkým spomínaním máme možnosť
byť tu pre rodiny detí so zdravotným postihnutím alebo vývinovým rizikom a meniť našu komunitu aj
s ohľadom na ich jedinečné potreby.

8. CIELE A VÝZVY PRE ROK 2019
Našim cieľom pre rok 2019 pre oblasť včasnej intervencie je vytvoriť metodiku služby včasnej
intervencie Centra včasnej intervencie Košice, n.o., a prispieť aj týmto krokom k zjednoteniu formy a
obsahu služby včasnej intervencie na Slovensku. Obsah našej metodiky máme v úmysle komunikovať
najskôr v užšom kruhu siete Centier včasnej intervencie, APaPVI a neskôr s ďalšími poskytovateľmi
registrovanými v našom kraji.
Ďalším cieľom je zastabilizovať rozsah služby včasnej intervencie poskytovanej našim centrom vo
vzťahu ku Košickému samosprávnemu kraju, požiadaním o navýšenie počtu hodín pre naše centrum,
s ohľadom na narastajúci záujem o naše služby. Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. je
charakterom našich služieb od počiatku dimenzované pre 50 aktívnych rodín, pri štyroch plných
pracovných úväzkoch. Vo vzťahu k tomuto personálnemu zabezpečeniu budeme žiadať o navýšenie
počtu hodín pre včasnú intervenciu zo 6000 hodín pre rok 2018 na 7000 hodín pre rok 2019.
Dlhodobým cieľom je 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.

Mgr. Simona Šimková
riaditeľka CVI Košice, n.o.
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