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ÚVOD
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. je nezisková organizácia ktorá od roku 2014 podporuje
rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením od narodenia do 7. rokov žiť
plnohodnotný život v rodine ktorá dieťa obklopuje, v komunite ktorej je rodina súčasťou, ale aj
v spoločnosti ktorej hodnoty a postoje vytvárajú podmienky pre prijímanie našich podobností
a rozdielností.
Dňa 11.6.2020 uplynulo 5 rokov od slávnostného otvorenia Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.
a od poskytnutia služby včasnej intervencie prvým klientom. Rok 2020 bol preto pre Centrum včasnej
intervencie Bratislava, n. o. rokom zamyslenia, obhliadnutia na uplynulý čas, ale aj rokom formulovania
nových cieľov, vízií a smerovania.
Našou víziou je
... aby každé dieťa, ktorého vývin je rizikový, v citovom bezpečí prostredia rodiny a s primeraným
množstvom podnetov dosiahlo svoj potenciál.
... aby rodina dieťaťa bola včas podporovaná a sprevádzaná aktuálnymi potrebami a vnímala svoju
otvorenú budúcnosť.
... aby rodina s dieťaťom mala svoje miesto v prijímajúcej a podpornej spoločnosti.
Našim poslaním je
Včas sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením posilňovaním
rodičovských kompetencií v podpore vývinu dieťaťa v prirodzenom prostredí.
Naše hodnoty
Sme presvedčení, že ....
... každé dieťa má právo na podporu vývinu v prirodzenom prostredí rodiny.
... posilňovanie kompetencií rodičov podporuje rodinu v napĺňaní jej role.
... prijatie rodiny a dieťaťa komunitou má rozhodujúci význam pre kvalitu života každého z nich.
Naše princípy
Každá rodina s potrebnou podporou a sprevádzaním je schopná stimulovať vývin vlastného dieťaťa.
Rozvíjanie možností dieťaťa je najintenzívnejšie v rámci každodenných skúseností, vo vzťahoch s blízkymi
a v prirodzenom prostredí.
Proces sprevádzania rodiny je individuálny a rešpektuje potreby a priority jednotlivých jej členov.
Pri sprevádzaní a napĺňaní potrieb rodiny rešpektujeme všetky aktuálne vedecké poznatky, skúsenosti,
zákonné a právne dokumenty.

Správna rada Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.:
Mgr. Vladislav Matej, predseda
PhDr. Helena Woleková, CSc.
Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Ing. Andrea Pálffy Belányi
Ing. Tomáš Osuský
Ing. Bodo Werner Hauswald

Dozorná rada Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.:
Ing. Natália Fialová
Ing. Andrea Vítková
Ing. Martin Pitoňák

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. (ďalej CVI Bratislava, n. o.) aktuálne zastrešuje
transdisciplinárny tím 9 odborných zamestnancov (špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia,
psychológovia, zrakoví terapeut a fyzioterapeut), ktorí sa spoločne usilujú poskytovať komplexnú
podporu rodine ktorej sa narodí dieťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením od
narodenia do 7. rokov veku v dvoch základných formách: služba včasnej intervencie a zároveň
diagnostických a terapeutických službách Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
centra včasnej intervencie.
Je pre nás dôležité upozorňovať verejnosť na tichý hlas rodín detí narodených predčasne s rizikovým
vývinom alebo zdravotným znevýhodnením, prispievať k zvyšovaniu porozumenia verejnosti voči
potrebám rodín a podporovať prirodzené intuitívne rodičovstvo každého rodiča. V spolupráci
s odborníkmi rôznych profesií a rôznych rezortov hľadáme jednotný komplexný systém podpory rodiny
naprieč jednotlivými rezortmi.

Odborný tím Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. v roku 2020
PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka, špeciálna a liečebná pedagogička
Mgr. Renáta Matejová, zástupkyňa riaditeľky, špeciálna pedagogička
Mgr. Iveta Prieložná, liečebná pedagogička
Mgr. Veronika Roháčková, psychologička
Mgr. Barbora Kuzmická, špeciálna pedagogička, psychologička
Mgr. Miriam Gajdošová, špeciálna pedagogička
Mgr. Viera Fedorová, fyzioterapeutka
Mgr. Daniela Mitríková, psychologička
Mgr. Johana Stifter, liečebná pedagogička (od 02/2020)
PhDr. Emília Lazová, logopedička (od 09/2020 do 09/2020)

Predmet činnosti Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. v roku 2020
Predmetom činnosti Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. je poskytovanie všeobecne prospešných
služieb v oblasti tvorby rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
 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,
 sociálna rehabilitácia,
Vykonáva:
 stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 preventívna aktivita,
 komunitná rehabilitácia.
Služba sa vykonáva ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou a prostredníctvom
telekomunikačných technológií.
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, vyhľadáva a vedie evidenciu, podieľa sa na zabezpečovaní
kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky
využívať, 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.

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020
Rok 2020 bol z hľadiska poskytovania služby včasnej intervencie, diagnostických a terapeutických služieb
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie a rozvoja
organizácie výrazne ovplyvnený pandemickou situáciou v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19.
Vplyv novej situácie, neustále meniacich sa podmienok poskytovania služieb od času zavedenia prvých
pandemických opatrení, po narastanie obmedzení bol pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
potvrdením ukotvenia služieb v systéme podpory rodín detí s rizikovým vývinom a so zdravotným
znevýhodnením. V tomto období sme sa usilovali o udržanie si štandardov kvality našich služieb
s flexibilným využitím inovatívnych prvkov v službe podpory rodín detí s rizikovým vývinom alebo
zdravotným znevýhodnením.
CVI Bratislava, n. o. poskytuje svoje služby v zrenovovaných priestoroch administratívnej budovy na
Hálkovej ulici 2853/11 v Bratislave. Priestory pozostávajú z časti miestností pre administratívu
odborného tímu a časti priestorov orientovaných pre klientske rodiny.









Začiatkom roku 2020 sme upravili miestnosti orientované na diagnostiku a stimuláciu detí tak, aby
svojim zariadením aj vybavením reflektovali potreby detí s rizikovým vývinom a zdravotným
znevýhodnením.
Podpora vývinu pohybu, fyzioterapia a predovšetkým podporné skupiny pre rodičov a deti
zamerané na pohybový vývin si vyžadovali špeciálne upravený a bezpečný priestor s dostatkom
možností pre pohyb. Koncom roka 2019 a začiatkom roku 2020 sa nám podarilo zrekonštruovať
miestnosti pre tento účel.
Potreby rodičov zdieľať, konzultovať témy ako aj nutnosť vytvoriť priestor pre poradenské
rozhovory a konzultácie s rodičmi. V septembri roku 2020 sa naše priestory rozrástli o miestnosť
ktorá po rekonštrukcii slúži na konzultácie s rodičmi.
Pre poskytovanie služby včasnej intervencie slúži miestnosť pre zrakovú stimuláciu a terapiu.

1.1 Sprevádzanie rodín detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením v službe
včasnej intervencie
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. (ďalej CVI BA) od roku 2015 poskytuje terénnu
a ambulantnú formu služby včasnej intervencie pre rodiny detí s rizikovými vývinom alebo zdravotným
znevýhodnením vo veku od narodenia do 7. roku veku v Bratislavskom samosprávnom kraji a od roku
2018 v Trnavskom samosprávnom kraji.
Klienti a služba včasnej intervencie
V roku 2020 sme službu včasnej intervencie poskytli celkovo 220 rodinám detí s rizikovým vývinom
alebo zdravotným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7. rokov. Z tohto celkového počtu rodín
bolo 97 rodín v procese dlhodobého sprevádzania (z tohto počtu bolo 26 rodín v roku 2020
novoprijatých do formy dlhodobého sprevádzania), 105 rodinám bola poskytnutá krátkodobá forma
služby včasnej intervencie, v rozsahu 3 – 4 konzultácií, 18 rodinám bolo ukončené alebo prerušené
poskytovanie služby včasnej intervencie z rôznych dôvodov (dosiahnutie veku 7. rokov dieťaťa,
naplnenie aktuálnych potrieb rodiny v rozsahu služby včasnej intervencie a iné). Priemerný čas
poskytnutej služby včasnej intervencie jednej rodine bol v rozsahu 91,5 hodiny. Celkovom sme v roku
2020 poskytli 9397,4 hodín služby včasnej intervencie klientom Bratislavského samosprávneho kraja
a 5117,9 hodín klientom Trnavského samosprávneho kraja.
V roku 2020 nás novo kontaktovalo celkovo 131 rodín zaujímajúcich sa o naše služby, z tohto počtu
tretina rodín sa stala aktívnymi klientmi nášho centra, časť rodín bola vzhľadom na limitované kapacity
našej organizácie sieťovaná na iných poskytovateľov služby včasnej intervencie v Bratislavskom
samosprávnom kraji. Časti klientov sme poskytli krátkodobú formu služby včasnej intervencie, ktorá im
na tento čas naplnila ich potreby, časti klientov sme vzhľadom na ich potreby odporučili iný typ
zariadenia, prípadne špecializované zariadenia v kraji.
Noví klienti podľa oblasti rizikového vývinu alebo zdravotného znevýhodnenia detí:
 14 rodín detí narodených predčasne,
 6 rodín detí s genetickým syndrómom (Downov syndróm, Angelmanov syndróm, Kabuki syndróm),
 21 rodín detí so závažnými chronickými ochoreniami a telesným znevýhodnením,
 14 rodín detí s oneskoreným psychomotorickým vývinom,
 28 rodín detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS, OVR, elektívny mutizmus),
 34 rodín detí s podozrením na poruchu autistického spektra,
 6 rodín detí s Aspergerovým syndrómom,
 6 rodín detí s poruchou sluchu,
 2 rodiny detí s poruchou zraku.
Oblasti a témy dlhodobého sprevádzania rodín v službe včasnej intervencie:
 podpora rodiny v oblasti stimulácie psychomotorického vývinu dieťaťa,
 podpora vývinu dieťaťa so zameraním na oslabenú oblasť,
 podpora rozvoja zmyslového vnímania (v špecifickej oblasti),









podpora rodičovských kompetencií s dôrazom na špecifickú situáciu rodiny,
podpora komunikačných zručností (dieťa – rodič, dieťa – súrodenec, rodič – starý rodič a pod.),
podpora a sprevádzanie rodičov v spracovaní náročnej životnej situácie,
podpora a sprevádzanie rodičov v procese nástupu dieťaťa do predškolského zariadenia,
podpora rodiny dieťaťa so znevýhodnením v zapojení sa do komunity a spoločnosti,
podpora kompetencií rodiny pri výbere odbornej pomoci (odborníka, inštitúcie a pod.)
iné témy a oblasti dlhodobého sprevádzania rodín.

Formy poskytovania služby včasnej intervencie
Prevažujúcou formou poskytovanej služby včasnej intervencie bola terénna forma, v rovine osobnej
konzultácie spravidla v domácom prostredí rodiny. Terénna forma služby včasnej intervencie tvorila
82% podiel z celkového počtu poskytnutých osobných konzultácií. Podľa potrieb rodiny bola terénna
forma doplnená o telefonické, mailové či iné podporné konzultácie s členmi rodiny.
Ambulantná forma služby včasnej intervencie bola poskytnutá predovšetkým rodinám detí, ktoré si
vyžadovali podporu v stimulácii pohybového vývinu dieťaťa, stimulácii kognitívnych funkcií dieťaťa alebo
v oblasti zraku a zrakového vývinu. Častým dôvodom ambulantnej formy poskytovanej služby včasnej
intervencie bola možnosť využiť materiálne vybavenie špecializovaných miestností CVI Bratislava, n. o.
pomôckami, hračkami a materiálom, významným dôvodom je aj príležitosť pozorovať dieťa v iných ako
domácich podmienkach. Pridanou hodnotou stretnutí v ambulantných priestoroch je skúsenosť
postupnej adaptácie na „nové“ prostredie, ktoré môže byť dobrou prípravou na tranzitný proces a
neskoršie zaradenie dieťaťa do prostredia materskej školy, domova sociálnych služieb alebo
špecializovaného zariadenia.
Ďalšie formy podpory klientov služby včasnej intervencie
Podporné skupiny pre rodičov a deti je model podpory rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom vo veku
od 1. roku do 4. roku s príbuznými vývinovými poruchami, alebo ťažkosťami (napríklad Downov
syndróm). Táto skupina orientovaná pre rodičov a deti prebiehala v ambulantných priestoroch CVI
Bratislava, n. o. a jej cieľom bolo okrem vzájomného sieťovania sa rodín detí s podobnou diagnózou,
vytvorenie prvotného modelu tranzitu dieťaťa z domáceho prostredia do prostredia predškolského
zariadenia. Cieľom skupiny bolo posilňovanie rodičovských kompetencií, stimulácia psychomotorického
vývinu detí v rôznych oblastiach vývinu v pevnej štruktúre jednotlivých aktivít, ale súčasne aj postupná
adaptácia dieťaťa na jednoduché režimové aktivity v pravidelnej štruktúre zodpovedajúcej režimovým
aktivitám v predškolských zariadeniach.
Vzhľadom na epidemiologické opatrenia okolností súvisiacich s COVID-19 boli zrealizované len 2
skupinové stretnutia v mesiacoch január a február 2020.
Rodičovské podporné skupiny na oddelení neonatológie. Vychádzajúc z potrieb rodín a detí v
starostlivosti CVI Bratislava, n. o. sme už v roku 2018 v spolupráci s Malíček o. z. iniciovali vznik unikátnej
rodičovskej skupiny priamo na oddelení rizikových novorodencov v priestoroch nemocnice. Táto forma
sprevádzania rodiny sa osvedčila ako zvlášť podporná v zvládaní krízovej situácie rodinou. Stretnutia
mali charakter otvorenej skupiny, bez účasti personálu nemocnice. Bezpečný priestor facilitovaný
poradcami včasnej intervencie CVI Bratislava, n. o. dával rodičom možnosť zdieľať vlastné pocity, obavy,
neistoty, hnev ale aj otázky v zvládaní situácie v ktorej sa ocitli. Okrem skupinovej podpory, bolo cieľom
sprevádzanie rodiny priamo pri inkubátore dieťaťa so snahou o podporu psychomotorického vývinu
predčasne narodeného dieťaťa. Od pilotného overenia uvedenej formy podpory rodiny sme sa v roku
2020 presunuli k systematickejšej a koordinovanejšie forme podpory a sprevádzania rodín na
neonatologickom oddelení nemocnice v spolupráci s personálom oddelenia patologických
novorodencov a Malíček o. z.. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia okolností súvisiacich s COVID-19
boli zrealizované len prípravné stretnutia s formulovaním kľúčových tém spoločných diskusií s rodičmi.
Inovatívne formy poskytovania služby včasnej intervencie v roku 2020
Newsletter pre rodičov vznikol počas prvej vlny pandémie COVID-19, kedy veľká časť klientov ostala bez
prípravy izolovaná aj od sociálnych podnetov a kontaktov, ktoré dovtedy vyvažovali už aj tak krehkú

stabilitu rodín detí s rizikovými vývinom alebo zdravotným znevýhodnením. Z iniciatívy poradkýň CVI BA
vzniklo spolu 11 čísiel internetového časopisu, určeného výhradne pre klientske rodiny v starostlivosti
CVI Bratislava, n. o.. Témy jednotlivých čísiel boli rôznorodé, volené na základe poznania tém, priorít
a potrieb jednotlivých rodín v CVI Bratislava n. o. napríklad komunikácia, hra, pohyb, príroda a iné.
V rubrikách sme rodinám poskytli najmä inšpiráciu na zmysluplné trávenie času s deťmi počas izolácie,
tipy na aktuálne online podujatia určené deťom a podnety na zaujímavé spoločné rodinné aktivity.
Nezabudli sme ani na rubriku pre rodičov, napr. zoznam tipov na dobré filmy, interaktívne výstavy,
osvedčené recepty a podobne. Rodiny v spätných reakciách newsletter CVI Bratislava, n. o. označili za
osviežujúceho sprievodcu aktuálnych dní.
Teleintervencia (konzultácia prostredníctvom videohovorov) predstavuje online formu poskytovania
služby včasnej intervencie klientom. V predchádzajúcich obdobiach bola používaná skôr ako doplnková
forma poskytovania služby včasnej intervencie, najmä rodinám s dieťaťom ktoré bolo dlhodobo
hospitalizové v nemocnici, v rámci rehabilitačných pobytov, alebo malo dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav v dôsledku ktorého ambulantná alebo terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
nebola možná.
V dôsledku okolností súvisiach s pandemickou situáciou v roku 2020 sa pre niektoré z rodín ktorých deti
mali vážne imonologické ťažkosti, prípadne z iných dôvodov na strane rodiny, stala našou častejšou
formou konzultácií v rámci služby včasnej intervencie. Spoločnou prípravou, vzájomnou podporou
a zdieľanými skúsenosťami sme túto formu vyladili tam aby sa v maximálne možnej miere stala na istý
čas rovnocennou osobnému stretnutiu. V niektorých rodinách si tento proces vyžadoval trpezlivosť,
dobrú komunikáciu a následne vlastnú skúsenosť rodiny. Teleintervencia však ako forma poskytnutia
služby včasnej intervencie dokáže vo veľkej miere byť podpornou v rodinách, kde je služba včasnej
intervencia už postavená na dlhodobom vzťahu poradcu a rodiny, majú potenciál preklenúť aj
nepohodlie, či odkázanosť na technické prostriedky a vnímanie výseku reality.
Teleintervencia ako forma poskytovania služby včasnej intervencie:
 je video-stretnutie priamo z prostredia domova rodiny,
 poskytuje možnosť vidieť sa navzájom a vidieť aj dieťa v “akcii” v prirodzenom prostredí domova,
 umožňuje zachovať možnosť byť s rodinou v kontakte vo dvojici poradcov včasnej intervencie,
 je priestor pre rozhovor o nových témach a otázkach, ktoré prinesie rodič, ale aj pre nadviazanie
na otvorené témy z predošlých stretnutí,
 umožní vidieť a pozorovať dieťa v reálnom čase, popísať a analyzovať s rodičom pozorované a dávať
podnety k aktuálnej situácii,
 umožňuje spoločné plánovanie ďalšieho smerovania aktivít rodiny v kontexte vývinu dieťaťa
(nápady, tipy, plán čo môže rodina skúšať v čase do ďalšej konzultácie & spätná väzba).

1.2 Podpora rodín v rámci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva centra
včasnej intervencie
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva centra včasnej intervencie bolo zaradené do
siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím MŠ SR číslo: 2016-15532/42020:10-10HO k 1. novembru
2016 ako nová organizačná zložka CVI Bratislava, n. o. s úzkou špecializáciou na deti raného
a predškolského veku do 7.rokov veku dieťaťa. V roku 2020 Centrum poskytovalo svoje služby
prostredníctvom 6 vysokošpecializovaných odborných pracovníkov z oblasti psychológie, špeciálnej a
liečebnej pedagogiky, logopédie a fyzioterapie. Poskytovanie diagnostických, terapeutických,
stimulačných a poradenských služieb bolo reakciou na dlho formulované potreby rodín detí s rizikovým
vývinom raného veku.
K 31. decembru 2020 poskytovalo Centrum diagnostickú a pravidelnú intervenčnú podporu 221
klientom – rodinám detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7.
rokov. Z celkového počtu klientov bolo 151 chlapcov a 70 dievčat. V roku 2020 nás po prvýkrát
kontaktovalo 89 klientskych rodín, z čoho 84% tvorili rodiny s deťmi vo veku od narodenia do 3 rokov
veku.

Obsahom služieb Centra bolo poskytovanie vývinovej diagnostiky, psychologickej,
špeciálnopedagogickej, logopedickej diagnostiky, špecializované posúdenie zrakových funkcií dieťaťa,
poskytovanie fyzioterapie v koncepte NDT Bobath a Vojta terapie, logopedickej intervencie, zrakovej
stimulácie a terapie, stimulácie prekomunikačných zručností dieťaťa, vývinovej stimulácie
a psychologického sprevádzania rodičov. Centrum je jediným Centrom špeciálnopedagogického
poradenstva s výlučným zameraním sa na komplexnú vývinovú diagnostiku a stimuláciu detí raného
a predškolského veku na Slovensku.

1.3 Projektová činnosť


Grant Nadácie Granvia „Rané otázniky“
Zámerom projektu s názvom „Rané otázniky“ bolo podporiť rodinu, v ktorej sa narodilo dieťa
predčasne, alebo je jeho vývin rizikový, prostredníctvom realizácie včasnej intervencie v podobe
rodičovských skupín priamo na neonatologickom oddelení nemocnice, prípadne JIS a súčasne
individuálnych a skupinových stretnutí v priestoroch Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o..
Podstatou takto zameraného projektu bolo vytvoriť platformu na výmenu informácií medzi rodičmi
novorodencov s rizikovým vývinom, zdieľanie ich aktuálneho prežívania a podpora prirodzených
mechanizmov zvládania stresu a celkovej situácie rodiny.
Vytvorenie špeciálnej miestnosti pre skupinové stretnutia z finančných prostriedkov Nadácie
Granvia, vrátane priestoru pre deti pri paralelnej skupinovej interakcii rodičov umožnilo stretnutia
rodín a diskusie na spoločné témy. Skupinové stretnutia sa tak stali trvalou súčasťou ponuky služieb
centra pre celé nasledujúce obdobie.
Priebeh projektu, jeho zámery, ciele ale aj konkrétna realizácia jednotlivých aktivít projektu do
značnej miery ovplyvnila aktuálna epidemiologická situácia okolo COVID-19 počnúc marcom
a končiac novembrom 2020. Pôvodne kontaktné, osobné plánované aktivity založené na osobných
vzťahoch, zdieľaní a posilňovaní kompetencií rodičov z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie
v marci 2020 nadobudli spočiatku otázny ráz a ich realizácia v dôsledku uzatvorenia
perinatologického centra neonatologického oddelenia pre verejnosť sa stali neistými.
Postupne sme však hľadali cesty ako v neistom čase, s neistým trvaním, podporiť rodiny v kríze
ktorú prežívajú nielen narodením dieťaťa s vysokou mierou rizika, ale aj aktuálnou situáciou
spojenou s izoláciou detí od rodičov hospitalizovaných na oddelení patologických novorodencov
a nedostupnosťou akýchkoľvek podporných služieb v tomto náročnom čase.
Pôvodný zámer projektu tak prirodzene nadobudol pozmenený ráz, otvoril však nové možnosti
a vytvoril priestor pre hľadanie nových prístupov a foriem práce s rodičmi detí s rizikovým vývinom.



Grant Nadácie pre deti Slovenka „Narodilo sa nám predčasne...“
Rozvíjanie a podpora rodičovských kompetencií a zručností rodičov je proces, ktorý sprevádza dieťa
jednotlivými etapami vývinu. Jednou z podmienok zabezpečenia ich urdžateľnosti je podporiť
rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom včas tak, aby rodičia dokázali presadzovať záujmy vlastného
dieťaťa a svojej rodiny v širšej rodine, komunite ale aj v spoločnosti. Cieľom projektu posilniť
kompetencie rodičov v prijatí vlastnej životnej situácie narodenia dieťaťa s rizikom vo vývine,
posilniť ich schopnosť identifikovať potreby dieťaťa a priority vlastnej rodiny ale aj posilniť
interakcie medzi rodičmi a súrodencami detí s rizikovým vývinom v rámci rôznych foriem
individuálneho, skupinového sprevádzania a tiež víkendového pobytu pre rodiny.
V dôsledku protiepidemiologických opatrení v súvislosti COVID-19 bola realizácia viacerých aktivít
v závere realizácie projektu výrazne limitovaná a realizácia víkendového pobytu rodín posunutá do
času uvoľnenia opatrení a možností opätovného skupinového stretávania.

1.4 Zvyšovanie odbornej kompetencie a rozvoj odborného tímu CVI Bratislava, n. o.
Prioritným záujmom CVI Bratislava, n. o. je neustále posilňovanie kompetencií a celoživotné vzdelávanie
členov odborného tímu v kontexte aktuálnych trendov na Slovensku a v zahraničí. V priebehu roku 2020
členovia odborného tímu CVI Bratislava, n. o. absolvovali nasledovné formy vzdelávania:





























2019 – 2020
Vzdelávanie poradcov včasnej intervencie z názvom „Odborné činnosti zamerané na včasnú
podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v
sociálnych službách", Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Bratislava,
v rozsahu 170 hodín (Mitríková, Roháčková)
2019 – 2020
„Supervízia v pomáhajúcich profesiách“, Coachingplus, Bratislava, v rozsahu 250 hodín (Matejová)
7. 2. 2020 – 9. 2. 2020
„Vytváranie spojení – workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami
z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering“, Babyfit o.z., Bratislava, v rozsahu 20
hodín (Mitríková)
6. 5. 2020
„Problémové správanie detí s detským autizmom“, Autistické centrum Andreas n.o., v rozsahu 1
hodina (Stifter, Roháčková, Kuzmická, Prieložná)
13. 5. 2020
„Kyberšikana a bezpečné užívanie internetu“, Autistické centrum Andreas n.o., v rozsahu 1 hodina
(Prieložná)
20. 5. 2020
„Ako prežiť karanténu s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom“, Autistické centrum Andreas n.o.,
v rozsahu 1 hodina (Prieložná)
27. 5. 2020
„Diagnostika/ rediagnostika detí s PAS“, Autistické centrum Andreas n.o., v rozsahu 1 hodina
(Kuzmická, Prieložná)
28. 5. 2020
„Podpora hygienických návykov u detí“, Centrum včasnej intervencie Trnava n.o., v rozsahu 2
hodiny (Roháčková)
17. 6. 2020
„Štruktúra a vizualizácia – prečo sú pre deti s PAS odporúčané?“, Autistické centrum Andreas n.o.,
v rozsahu 1 hodina (Stifter)
10. 9. 2020 – 12. 9. 2020
„Úvod do metódy VTI“, Raná starostlivosť n. o., Bratislava, v rozsahu 24 hodín (Stifter, Roháčková)
18. 11. 2020 – 19. 11. 2020
„Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť lepšie vnímať svet okolo seba“, Terapeutické ihrisko Janka,
v rozsahu 4 hodín (Prieložná, Mitríková)
26. 11. 2020 – 27. 11. 2020
„Vzťahová väzba, teória a prax“, Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava, v rozsahu 16 hodín
(Prieložná)
10. 12. 2020
„Porucha sluchu“, Martina Rzymanová a Silvia Hovorková., v rozsahu 2 hodín (Prieložná)
12. 12. 2020
„Úvodné stretnutie k sérii webinárov – Pohyb v priestor, pohyb v tele a pohyb v čase“, Babyfit o.z.,
v rozsahu 2 hodín (Prieložná, Mitríková)
7. 12. 2020 – 19. 12. 2020
„TIR – redukcia dosahu traumatickej udalosti“, Inštitút TIR, Bratislava, v rozsahu 30 hodín
(Matejová)
Pravidelné intervízie odborného tímu CVI Bratislava, n. o.




Pravidelné individuálne supervízie odborného tímu CVI Bratislava, n. o. v rozsahu 4 povinných
supervízií v priebehu kalendárneho roka s externým supervízorom.
Skupinová supervízia odborného tímu CVI Bratislava, n. o. v rozsahu 8 hodín s externým
supervízorom.

Okrem budovania odborných kompetencií ako silnej základne je pre rozvoj transdiciplinárneho tímu je
kľúčovým cieľom CVI Bratislava, n. o. aj posilňovanie jeho ľudskej základne a tým posilňovanie
vzájomných vzťahov členov tímu. Okrem pravidelných intervízií a supervízií tím Centra absolvoval
spoločné strategické plánovanie na rok 2020 s externým facilitátom. Cieľom strategického plánovania
bolo mapovanie aktuálneho stavu rozvoja organizácie, formulovanie jej silných a slabých stránok, oblastí
záujmu a ďalšieho profilovania organizácie. Výstupom strategického plánovania bolo naplánovanie
krokov k stabilizácii organizácie, rozdelenie kompetencií, plán práce, pričom súčasťou bola aj dohoda
o zefektívnení procesu práce s klientom.
Rozširovanie povedomia o službe včasnej intervencie, koncepte aktuálnych trendov denných rutín rodín
detí ale aj odborných informácií z oblasti podpora vývinu dieťaťa bolo predmetom odborných
vzdelávacích aktivít, ktoré odborný tím CVI Bratislava, n. o. poskytol odborníkom, rodičom a širšej
odbornej verejnosti:


2019 – 2020
Vzdelávanie poradcov včasnej intervencie z názvom „Odborné činnosti zamerané na včasnú
podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v
sociálnych službách", Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Bratislava,
v rozsahu 170 hodín (Tichá – garant a lektor akreditovaného vzdelávania)

1.5 Spolupráca s komunitou, odborníkmi, inštitúciami, účasť na konferenciách
Sieťovanie je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania služby včasnej intervencie pre rodiny detí
s rizikovými vývinom alebo zdravotným znevýhodnením. Našim dlhodobým cieľom je podpora inklúzie
klientov a podpora prirodzených foriem prepojenia života komunity a rodín s dieťaťom s rizikovým
vývinom alebo zdravotným znevýhodnením.
Za kľúčových partnerov v tejto oblasti vnímame predovšetkým kolegov z organizácií, ktoré poskytujú
podobné, doplňujúce alebo špecializované služby, ktoré poskytujú v nadväznosti na službu včasnej
intervencie rovnakej cieľovej skupine a súčasne organizácie ktorých služby predchádzajú (prevažne
v rezorte zdravotníctva) alebo nadväzujú na službu včasnej intervencie (prevažne v rezorte školstva).
Sieťovanie a vzájomná spolupráca predstavuje odborníkov predstavuje
Spolupráca s poskytovateľmi služby včasnej intervencie a iných podporných služieb pre rodičov s deťmi
so zdravotným znevýhodnením
 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Bratislava
 Sieť Centier včasnej intervencie na Slovensku
 Raná starostlivosť, n. o. Bratislava
 CSS Sibírka Bratislava
 Malíček o. z., Bratislava
 Autistické centrum Andreas, n. o., Bratislava
 Platforma rodičov detí so zdravotným postihnutím, Bratislava, Trenčín
Sieťovanie smerom k odborníkom z rezortu zdravotníctva
 Spolupráca s obvodnými pediatrami v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji
 Ambulancie klinických psychológov pre deti
 Spolupráca s fyzioterapeutmi (TETIS Dunajská Lužná, Harmony Bratislava, Neurino Šmorín)
 Ambulancia včasnej diagnostiky a terapie detí s oneskoreným psycho-motorickým vývinom
NÚDCH, Bratislava
 Ambulancia klinickej logopédie NÚDCH, Bratislava




Klinika neonatológie a intenzívnej medicíny, NÚDCH, Bratislava
Neonatologická klinika, UN Bratislava

Sieťovanie smerom k odborníkom z rezortu školstva
 VÚDPaP, Bratislava
 ŠZŠ Dúbravská cesta, Bratislava
 CPPaP, Bratislava III.
 Materské školy, základné školy a špeciálne školy v mieste bydliska klientov
Spolupráca s organizáciami miestnych samospráv
 Bratislavský samosprávny kraj
 Trnavský samosprávny kraj
 Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
 Mestské a obecné úrady v miestach trvalého pobytu klientov
Participácia na tvorbe koncepčných a strategických dokumentov
 Tvorba štandardov poskytovania služieb v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
v rezorte školstva predstavuje významný medzník. K tvorbe koncepčných materiálov bolo CVI
Bratislava, n. o. v zastúpení PhDr. Eriky Tichej, PhD. prizvané ako partner pri tvorbe štandardov pre
rané poradenstvo v poradenských zariadeniach v rezorte školstva pod gesciou VUDPaP.
 Vytvorenie nadrezortného integrovaného systému včasnej intervencie prepájajúceho rezort
zdravotníctva, sociálnych a vecí a školstva, predstavuje na Slovensku víziu komplexnej,
koordinovanej podpory reflektujúcej skutočné potreby rodín detí s rizikovým vývinom
a zdravotným znevýhodnením. Tvorba nadrezortného integrovaného systému včasnej intervencie,
podporená programovým vyhlásením vlády v roku 2020 bola iniciovaná vo viacerých rovinách.
Aktívna participácia na tvorbe Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej
intervencie pod gesciou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za spoluúčasti zástupcov
Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a súčasne Platformy
rodín detí so zdravotným znevýhodnením pre nás predstavuje možnosť komunikovať a prepájať
skúsenosti integrovanej sociálnej služby a služieb zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
do možností vytvorenia stratégie systematickej podpory rodiny dieťaťa s rizikovým vývinom naprieč
jednotlivými rezortami. PhDr. Erika Tichá, PhD. bola nominovaná do medzirezortnej skupiny, ktorej
hlavný poslaním je vytvoriť integrovaný systém včasnej intervencie na Slovensku. Prepojenie
príkladov dobrej praxe, s teoretickými poznatkami a legislatívnymi možnosťami v tvorbe
koncepčných dokumentov a ich zavedenie do praxe považujeme za základ vyspelej spoločnosti
reflektujúcej skutočné potreby rodín detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím.
Možnosť participovať na ich tvorbe vnímame ako príležitosť komunikovať skúsenosti, poznatky
a hlas rodín.

1.6 Práca s verejnou mienkou a komunitou v téme
V CVI Bratislava, n. o. chceme byť spolutvorcami tolerantnej a citlivej spoločnosti, aktívne prispieť
príkladmi dobrej praxe, skúsenosťami, informáciami o témach, súvisiacich s podporou rodín detí
s rizikovým vývinom raného veku. Pri pôsobení na verejnosť využívame niekoľko nástrojov na
systematickú prácu s nastavením verejnosti, verejnej mienky vo väčších či menších komunitách.
Web stránka ako komunikačný nástroj
Jednoduchá dostupnosť informácií prostredníctvom sietí vedie k tomu, že v súčasnej dobe je internet
dôležitým nástrojom informovania širokej verejnosti, ponúka široké spektrum informácií rôznej kvality.
Rodičia, ktorí sa dostanú do situácie, kedy sa „s ich dieťaťom deje niečo inak“ často prvotne siahajú po
dostupných zdrojoch a informáciách na sociálnych sieťach. Web stránka CVI Bratislava, n. o.
www.cvibratislava.sk je miestom kde rodiny môžu nájsť detailné informácie o charaktere, priebehu,
možnostiach, obsahu a rozsahu služby včasnej intervencie.

Komunikácia prostredníctvom FB platformy
V roku 2020 aj v dôsledku okolností pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 sme systematicky
pracovali na témach, ktoré formujú verejnú mienku v širšom zábere v súvislosti s nastavením
spoločnosti na prijatie znevýhodnených či „iných“ odlišností u ľudí, ale aj pripravenosť spoločnosti
vytvorenie rovnocenného miesta týchto detí a neskôr dospelých do existujúcich inštitúcií, spoločenstiev,
komunity (bližšie informácie sú dostupné na: https://www.facebook.com/cvibratislava).
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom „tradičných“ médií
Formulovanie a otváranie tém spojených so životom rodín detí s rizikovým vývinom a zdravotným
znevýhodnením sa snažíme zrozumiteľne komunikovať cez dostupné médiá – rozhlas, televízia a články
v odborných periodikách. V priebehu roku 2020 sme v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov
a podporovateľov včasnej intervencie participovali na vytvorení 7 dielneho kresleného osvetového videa
o včasnej intervencii. Publikačne sme prispeli sériou článkov do časopisov Slnečnica a Informácie ZPMP.
Koncepčné, prehľadové odborné štúdie boli publikované v odbornom časopise Sociální práca,
Integrácia, pôsobili sme ako recenzenti vedeckých a odborných príspevkov v časopise Sociální práca a
súčasne sme participovali ako spoluautori vo viacerých medzinárodných koncepčných štúdiách
v súvislosti s účasťou v medzinárodnom projekte pre podporu metodického rozvoja včasnej intervencie
AGORA.
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom tlačených materiálov
Komunikácia prostredníctvom letákov a printových materiálov ešte stále pretrváva ako jedna
z obvyklých, dostupných a preferovaných spôsobov akými sa rodičia dostávajú k informáciám.
Sprostredkovanie letáku v spojení s odporučením lekára/ špecialistu zostáva často prvotným spôsobom
ako je rodina o možnosti prijímania služieb CVI Bratislava, n. o. informovaná. Vytvorenie setu letákov
napomohlo komunikovať špecifiká CVI Bratislava, n. o. v nasledovných témach:
 Leták CVI Bratislava, n. o. s vymedzením poskytovaných služieb
 Leták CVI Bratislava, n. o. s vymedzením služby včasnej intervencie,
 Leták CVI Bratislava, n. o. s vymedzením služieb Súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva
 Leták CVI Bratislava, n. o. s vymedzením možností podpory detí s poruchou zraku.
Komunikácia s verejnosťou, scitlivovanie jej vnímania potrieb rodín detí s rizikovým vývinom, ako aj
hľadanie spôsobov ako priblížiť naše služby čo najbližšie rodinám, zostáva pre nás naďalej témou
a výzvou.
Poďakovanie za pomoc a spoluprácu
Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojou aktivitou, záujmom alebo akoukoľvek pomocou uľahčujú
každodenné sprevádzanie a podporu rodín. Ďakujeme všetkým našim partnerom pretože vďaka ich
porozumeniu, podpore a záujmu máme priestor poskytovať služby ktoré nasledujú potreby rodín.
Naši hlavní partneri:
 Bratislavský samosprávny kraj
 Trnavský samosprávny kraj
 Magistrát hlavného mesta Bratislavy
 Mestská čas Bratislava – Nové Mesto
 Hollen, s. r. o.
 MPEA, a. s.
Naši partneri:






SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
International Women‘s club of Bratislava
Nadácia slovenskej sporiteľne
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Granvia



Rotary club Bratislava Danube

Ďakujeme všetkým odborníkom a partnerským organizáciám, s ktorými máme možnosť zdieľať
skúsenosti, vzájomne sa učiť a hľadať dobré riešenia.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým ostatným ktorí sú blízko nás, máme v nich oporu, kladú nám
neustále nové otázky a hľadajú s nami dobré odpovede tak, aby sme spoločne mohli rásť.
Ďakujeme, že s podporou Vás všetkých môžeme robiť dobré veci lepšie.

2. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

3. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Štruktúra výnosov CVI Bratislava, n.o.

rok 2020

BSK

Bratislavský samosprávny kraj

TSK

Trnavský samosprávny kraj

67 584,00 €

MAG

Hlavné mesto Bratislava

50 829,00 €

FO SCŠPP služby SCŠPP - FO

122 155,20 €

9 610,00 €

FO VI

Príspevky od FO - služba VI

2 365,00 €

SCŠPP

lektorovanie, supervízia, organizačné zabezpečenie

7 387,00 €

Nadácia Granvia

7 500,00 €

UPSVaR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

2 014,23 €

MPSVaR

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny

4 691,00 €

Ostatné

1 617,59 €

NG

OS

VÝNOSY SPOLU

275 753,02 €

4. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

5. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch (výnosoch) za rok 2020
P.č.

Zdroj

1.

Úroky

2.

Granty:
Nadácia Granvia

Dar

Dary:
Marek Hozza
Jozef Tomeček

4.

Štátne dotácie, príspevky
BSK
TSK
Magistrát
Ministerstvo práce, soc. vecí
a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Príjem z vlastnej činnosti
Príspevky od FO – VI
služby SCŠPP - FO
lektorovanie, supervízia
príspevky od FO – vlastná
činnosť

6.

Ostatné
Preplatok ročné zúčtovanie
Spolu
V Bratislave, 10.4.2021

Príjem

Pozn.

7 500,00

3.

5.

Príspevok

240,00
200,00
122 155,20
67 584,00
50 829,00
4 691,00
2 014,23
2 365,00
9 610,00
7 387,00
785,00
392,59

440,00 247 273,43
Pečiatka:

28 039,59

Podpis: PhDr. Erika Tichá, PhD.

6.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo
v priebehu roka 2020
V priebehu roku 2020 v Centre včasnej intervencie Bratislava, n. o. nedošlo k žiadnym zmenám
v zložení orgánov neziskovej organizácie.

7. Posúvahové udalosti
V januári 2021 členka správnej rady Ing. Andrea Pálffy Belányiová požiadala o odstúpenie z členstva
správnej rady organizácie. Správna rada má od tohto dátumu 5 členov.
V súvislosti so stále pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou vo svete vyvolanou pandémiou vírusu
COVID-19 vedenie organizácie prehodnotilo všetky informácie súvisiace s COVID-19, ktoré boli
k dispozícii ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky.
Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky nedokáže poskytnúť kvantitatívne
odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na jej finančnú situáciu a prevádzkovú činnosť,
avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady by nemali byť významné. Vedenie organizácie
bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky
na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na organizáciu a jej zamestnancov.
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali ďalšie také
udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie
vo výročnej správe.

9. Vyjadrenie dozornej rady
Účtovníctvo neziskovej organizácie Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., so sídlom Hálkova
2953/11, 831 03 Bratislava, podlieha kontrole a revízii dozornej rady za účelom zistenia, či
zodpovedá skutočnosti a správnosti postupov účtovania a či prostriedky na činnosť boli využité na
vymedzené ciele Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o..
Výročnú správu spracovala:

PhDr. Erika Tichá, PhD.

Správna rada v zastúpení:

Mgr. Vladislav Matej

V Bratislave, 10. apríla 2021
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Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou a prostredníctvom
telekomunikačných technológií.

Ďalšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
• centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú 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
• vyhľadáva a vedie evidenciu
• podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných
pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky využívať
• 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.

I.2. Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. nedosiahlo v roku 2020 z vedľajšej podnikateľskej činnosti
žiadne výnosy a takúto činnosť nevykonávalo.
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

I.3. Orgány organizácie

Štatutárni zástupcovia Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.:
Výkonná riaditeľka:

PhDr. Erika Tichá, PhD.

Rozhodnutia prijíma správna rada.
Správna rada pozostáva z nasledovných členov:
-

Mgr. Vladislav Matej – predseda

-

PhDr. Helena Woleková, CSc.

-

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

-

Ing. Bodo Hauswald

-

Ing. Tomáš Osuský
2
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Ing. Andrea Pálffy-Belányi

Kontrolným orgánom organizácie je dozorná rada, ktorú tvoria nasledovní členovia:

I.4.

-

Ing. Martin Pitoňák

-

Ing. Andrea Vítková

-

Ing. Natália Fialová
Priemerný počet pracovníkov v účtovnom období

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

9

8

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

I.5.

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ani obmedzene ručiacim spoločníkom.

I.6.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Riadna

x

Mimoriadna

I.7.

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola schválená na zasadnutí
správnej rady Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. dňa 25.06.2020.

Čl. II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II.1.

INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
a)

predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti – bol splnený

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2020 sa
vírus rozšíril celosvetovo.
Pandémia koronavírusu mala zásadný vplyv na spôsob fungovania organizácie, kedy osobné stretnutia
museli byť do určitej miery nahradené on-line stretnutiami. Pandémia však nemala významný vplyv na
finančnú situáciu organizácie, ktorá bola rovnako stabilná v roku 2020 ako aj v období pred pandémiou.
Organizácia posúdila dôsledky šírenia nákazy COVID-19 na predpoklad nepretržitého trvania jej činnosti.
Aj keď momentálne nie je schopná plne posúdiť všetky dôsledky rozšírenia koronavírusu na jej budúcu
3
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finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, vzhľadom na očakávanú stabilizáciu pandemickej situácie
v roku 2021, súvisiace riziká by nemali mať významný negatívny vplyv na finančné hospodárenie
organizácie a peňažné toky v blízkej budúcnosti.

II.2.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Uplatňujú sa výlučne na začiatku nového účtovného obdobia. V účtovnom období 1.1.2020 –
31.12.2020 nenastala nijaká takáto zmena.

II.3.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

II.4.

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden,
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – žiaden,
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden,
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – žiaden,
dlhodobý finančný majetok – žiaden,
zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou,
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – žiadne,
zásoby obstarané iným spôsobom – žiadne,
pohľadávky – menovitou hodnotou pri ich vzniku,
krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitou hodnotou,
záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou pri ich vzniku,
časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou,
deriváty – žiadne, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- žiaden,

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

a. Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. pri odpisovaní dlhodobého majetku uplatňuje
účtovné odpisy,
b. dátum začiatku účtovného odpisovania sa stanovil na deň zaradenia, v ktorom bol dlhodobý
majetok zaradený do používania,
c. dlhodobý hmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 1 700 € sa zaradil do príslušnej
odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov,
d. pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nebolo možné zaradiť do žiadnej z odpisových
skupín, sa takýto dlhodobý hmotný majetok zaradil do druhej odpisovej skupiny,
e. po zaradení dlhodobého hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny sa doba
odpisovania stanovila na 48, 72, 144 alebo 240 mesiacov,
f. pri účtovnom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sa uplatňovala rovnomerná
metóda odpisovania,
g. dlhodobý hmotný majetok v ocenení do 1 700 € vrátane sa odpísal jednorazovo ak bol
zaradený do dlhodobého majetku,
h. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 2 400 € sa odpisuje rovnomernou
metódou odpisovania a odpíše sa najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania,
i. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení nižšom ako je suma 2 400 € vrátane sa odpíše
jednorazovo ku dňu začiatku účtovného odpisovania.
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Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje
v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu
v účtovníctve.

II.6.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

II.6a)

Počas účtovného obdobia
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na euro prepočítavali kurzom ECB platným ku
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Všeobecným kurzom na prepočet cudzej meny na eurá
v deň uskutočnenia účtovného prípadu, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, je referenčný
výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS (ďalej len „referenčný kurz“) zo dňa
predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považoval:

1. pri príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k výplate
alebo prevzatiu hotovosti,
2. pri bankových výpisoch - deň, v ktorom dôjde k zúčtovaniu položky podľa výpisu z bankového
účtu,
3. pri interných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe
záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo
prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo
cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet v stredisku cenných
papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu
dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo
vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo
vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré
v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré
dokumentujú tieto skutočnosti,
4. pri vystavených faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
5. pri prijatých faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia,
6. pri ostatných záväzkoch - deň, v ktorom dôjde ku vzniku záväzku,
7. pri ostatných pohľadávkach - deň, v ktorom dôjde ku vzniku pohľadávky.

II.6b)

K termínu účtovnej závierky
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovnej závierky na euro prepočítavali
kurzom ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Vykazovanie výnosov
Výnosy organizácie sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Výnosy organizácie
tvoria najmä štátne a miestne dotácie, príspevky prijaté od iných organizácií a fyzických osôb
a príspevky z podielu zaplatenej dane.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby včasnej intervencie
poskytnuté. Výnosy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú na účte 384 – Výnosy
budúcich období.

II.8.

Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek
účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek v porovnaní s predchádzajúcim
účtovným obdobím

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny spôsobov oceňovania,
spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky
a obsahového vymedzenia týchto položiek. Organizácia však opravila významné klasifikačné
chyby predchádzajúceho účtovného obdobia bližšie popísané v ďalšom odseku.
Porovnateľné údaje
V roku 2020 organizácia zistila a opravila významnú klasifikačnú chybu minulého účtovného
obdobia, ktorá nemala vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2019. Táto chyba sa týkala
nesprávneho vykázania výnosov z poskytnutej služby špeciálno-pedagogického poradenstva
súkromného centra včasnej intervencie vo výške 16 418,50 Eur na účte 663 – Prijaté príspevky od
fyzických osôb, namiesto ich vykázania na účte 602 – Tržby z predaja služieb, na ktorý patria
nakoľko ide o poskytovanie služieb za odplatu.
Organizácia taktiež zistila a opravila významnú klasifikačnú chybu minulého účtovného obdobia,
ktorá nemala vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2019 a týkala sa nesprávneho vykázania
príspevkov, ktoré boli prijaté z verejného sektora vo výške 225 551,34 Eur na účte 662 – Príspevky
od iných organizácií, namiesto ich vykázania na účte 691 – Dotácie, na ktorý príspevky
z verejného sektora patria.
Pre zabezpečenie porovnateľnosti údajov v účtovnej závierke za rok 2020 uvádzame v tabuľke
nižšie informáciu o tom, ako by boli vykázané údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie, ak by organizácia správne vykázala tieto výnosy už v účtovnej závierke k 31. decembru
2019:

Účtovná závierka k 31.
decembru 2019

Účet 602 - Tržby z
predaja služieb
Účet 662 - Prijaté
príspevky od iných
organizácií
Účet 663 - Prijaté
príspevky od fyzických
osôb
Účet 691 – Dotácie

Oprava chyby 2020

Účtovná závierka
k 31. decembru 2020 údaj za bezprostredne
predchádzajúce ÚO

24 268,00

16 418,50

40 686,50

246 517,50

-225 551,34

20 966,16

20 213,50

-16 418,50

3 795,00

0,00

225 551,34

225 551,34
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Čl. III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
III.1.

Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie –
v tabuľke 1 a 2 v prílohe.

III.2.

Prehľad dlhodobého majetku na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať – taký majetok účtovná jednotka nemá.

III.3.

Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku – účtovná jednotka budovu ani priestory, v ktorých
vykonáva svoju činnosť nevlastní, len si ju prenajíma. Osobné automobily majú zákonné aj
havarijné poistenie uzatvorené vždy na jeden rok. V priebehu roku 2020 účtovná jednotka na
svoju činnosť využívala 3 osobné automobily – Kia Ceed, Ford a Mercedes. K týmto vozidlám sa
vedie kniha jázd v súlade s platnou legislatívou.

III.4.

Údaje o krátkodobom finančnom majetku – v tabuľke 3 a 4 v prílohe.
Organizácia ešte v roku 2019 na základe rozhodnutia Správnej rady zo dňa 19. júna 2019
investovala voľné finančné prostriedky vygenerované z príjmov z vlastnej činnosti za základe
zmluvy o správe majetku so STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED – organizačná zložka,
v zastúpení Ing. Martinom Pitoňákom, vedúcim organizačnej zložky (ďalej ako „správca“).
Správca je na základe tejto zmluvy povinný konať pri správe majetku Organizácie vo vlastnom
mene a na vlastný účet, s odbornou starostlivosťou. Správa majetku Organizácie je realizovaná za
odplatu v zmysle zmluvných podmienok. V priebehu roka 2020 boli prostredníctvom tej istej
zmluvy so správcom investované ďalšie voľné finančné prostriedky vo výške 20 000 € (celkom
k 31. decembru 2020: 45 000 Eur, k 31. decembru 2019: 25 000 Eur), rovnako vygenerované
z príjmov z vlastnej činnosti.
Organizácia sa rozhodla pre túto investíciu za účelom zhodnotenia investovaných finančných
prostriedkov a diverzifikácie voľných zdrojov medzi peňažné prostriedky v hotovosti a na
bankovom účte (spolu k 31. decembru 2020: 51 020,18 Eur a k 31. decembru 2019: 64 795,36 Eur)
a ďalšiu formu investovania.
Prostriedky sú zhodnocované v STONEBRIDGE CAPITAL HEDGE FUND LIMITED, menovite vo fonde
FIBONACCI FUND (https://hfsbc.com/sk/fondy/fibonacci-fund/), ďalej ako „Fond“. Ide o fond
s premenlivým základným imaním (fond pre profesionálnych investorov) a investícia predstavuje
45 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1000 Eur/akciu v tomto Fonde.
Na základe výpisu z majetku investora Fondu je reálna hodnota
k 31. decembru 2020: 70 368,82 € (k 31. decembru 2019: 30 165 Eur).

celkovej

investície

Nakoľko reálna hodnota investície prevyšuje jej účtovnú hodnotu, k 31. decembru 2020 (ani
k 31. decembru 2019) nebola identifikovaná potreba tvorby opravnej položky ku krátkodobému
finančnému majetku.
Fond zhodnocuje prostriedky investorov najmä prostredníctvom investovania do rôznych foriem
finančných derivátov a tiež do akcií, dlhopisov, komodít a iné. Na zhodnotenie investovaných
zdrojov využíva sofistikované modely aplikované informačnými technológiami, ktoré majú
zabezpečiť maximálnu ziskovosť a pri ktorých využíva predpoklady ohľadne očakávaného vývoja
na finančných trhoch s príslušnými finančnými nástrojmi. Táto forma investície nesie so sebou
pravdepodobnosť vysokého zisku, s ktorou je zároveň spojené aj vysoké riziko ohľadne návratnosti
investovaných prostriedkov. Investícia nie je spojená so žiadnou formou garancie ako ani
minimálneho výnosu, tak ani garancie vrátenia pôvodne investovaných prostriedkov. Je s ňou
preto spojené teoretické riziko straty až do výšky celkových investovaných zdrojov.
Na základe výpisu z majetku investora Fondu je reálna hodnota celkovej investície k 31. marcu
2021: 74 221,76 Eur.
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III. 5

Údaje o pohľadávkach – v tabuľke 5 v prílohe.

III. 6

Údaje o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku – v tabuľke
6 v prílohe.

III. 7

Údaje o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty – v tabuľke 7 v prílohe.

III. 8

Údaje o tvorbe a použití rezerv – v tabuľke 8 v prílohe.

III. 9

Údaje o záväzkoch – v tabuľke 9 v prílohe.

III. 10

Údaje o vývoji sociálneho fondu – v tabuľke 10 v prílohe.

III. 11

Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – v tabuľke 11 v prílohe.

III. 12

Údaje o významných položkách príjmov budúcich období – v tabuľke 12 v prílohe.

III. 13

Údaje o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane – v tabuľke 13 v prílohe.

III. 14

Údaje o tržbách za poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti organizácie – v tabuľke 14 v prílohe.

III. 15

Údaje o dotáciách, grantoch a prijatých finančných príspevkoch – v tabuľke 15 v prílohe.

III. 16

Údaje o významných položkách nákladov – v tabuľke 16 v prílohe.

III. 17

Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky – v tabuľke 17 v prílohe.

Čl. IV.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

IV.1.

Údaje o tržbách za vlastné výrobky a služby – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. malo
v priebehu roka 2020 výnosy z poskytnutých služieb vo forme lektorovania, poradenskej činnosti,
a špecifických činností v oblasti poskytovanie včasnej intervencie v zmysle štatútu organizácie.

IV.2.

Údaje o príjmoch z grantov
V roku 2020 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. aktívne spolupracovalo na týchto
projektoch/grantoch:

BSK

Bratislavský samosprávny kraj

TSK

Trnavský samosprávny kraj

NG

Nadácia Granvia

MPSVaR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

MAG

Magistrát

Finančné prostriedky sa čerpajú priebežne, vždy na základe vyhotovených správ o činnosti,
monitorovacích správ, alebo prehľadov výdavkov. Na kontrolu sa predkladajú doklady vždy
v súlade s pravidlami konkrétneho grantu/dotácie/príspevku. V prípade, že sú prijaté financie na
viac ako jedno účtovné obdobie, je táto suma v účtovníctve časovo rozlíšená na prislúchajúce
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účtovné obdobia v súlade s účtovnou zásadou vecného priraďovania výnosov k nákladom
a akruálneho princípu uplatňovaného v účtovníctve účtovnej jednotky.

IV.3.

Údaje o nákladoch na dosiahnutie tržieb za vlastné výrobky a služby – Centrum včasnej
intervencie Bratislava, n.o. malo štandardné náklady na poskytovanie služieb v zmysle štatútu
organizácie v roku 2020.

IV.4.

Údaje o uhradenej daňovej povinnosti: za rok 2020 nevznikla daňová povinnosť.

Čl. V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch
V podsúvahovej evidencii nevedieme nijaké významné položky.

Čl. VI.
Ďalšie informácie
V januári 2021 členka správnej rady Ing. Andrea Pálffy Belányiová požiadala o odstúpenie z členstva
správnej rady organizácie. Správna rada má od tohto dátumu 5 členov.
V súvislosti so stále pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou vo svete vyvolanou pandémiou vírusu COVID19 vedenie organizácie prehodnotilo všetky informácie súvisiace s COVID-19, ktoré boli k dispozícii ku dňu
zostavenia tejto účtovnej závierky.
Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na jej finančnú situáciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti
od ďalšieho vývoja situácie, dopady by nemali byť významné. Vedenie organizácie bude pokračovať v
monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na organizáciu a jej zamestnancov.
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali ďalšie také
udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.
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Tabuľka č. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

0

0

2 695,75

2 695,75

2 695,75

2 695,75

449,30

449,30

449,30

449,30

0

0

2 246,45

2 246,45

úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Pozemky
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
13 774,76

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

0

13 774,76

2 300,00

2 300,00

2 300,00

16 074,76

úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

13 774,76
11 572,76

11 572,76

562,25

562,25

12 135,01

12 135,01

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 202,00

0

2 202,00

1 639,75

2 300,00

3 939,75
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Tabuľka č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

1 021,03

41,79

0,00

0,00

49 999,15

64 853,57

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0,00

0,00

Peniaze na ceste

0,00

- 100,00

Krátkodobý finančný majetok

45 000,00

25 000,00

Spolu

96 020,18

89 795,36

Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty

Tabuľka č. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

25 000,00

20 000,00

0,00

45 000,00

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
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Tabuľka č. 5 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bežného účtovného obdobia
520,49

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
5 749,80

0

0

520,49

5 749,80

Tabuľka č. 6 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

50 031,13

85 212,67

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

35 181,54

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

50 031,13

-100,73

-50 031,13

-100,73

Spolu

85 212,67

-100,73

0,00

85 111,94
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Tabuľka č. 7 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

50 031,13

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

50 031,13

Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Tabuľka č. 8 o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Zákonné rezervy spolu
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
Ostatné rezervy spolu
Rezerva na audit ÚZ
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
3 396,08
3 396,08
192,00
192,00
3 588,08

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

6 578,57
6 578,57
192,00
192,00
6 770,57

3 396,08
3 396,08
192,00
192,00
3 588,08

Zrušenie alebo zníženie
rezerv
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
6 578,57
6 578,57
192,00
192,00
6 770,57
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Predpokladané použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2020 je v roku 2021.

Tabuľka č. 9 o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

76,40

320,00

Krátkodobé záväzky spolu

76,40

320,00

Dlhodobé záväzky spolu

401,82

430,54

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

478,22

750,54

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Tabuľka č. 10 o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia

430,54

483,47

Tvorba na ťarchu nákladov

784,88

609,04

0,00

0,00

Čerpanie

813,60

661,97

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

401,82

430,54

Tvorba zo zisku

Tabuľka č. 11 o významných položkách - výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
projekty – zostatok nepoužitých
finančných príspevkov
podielu zaplatenej dane

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

4 231,26

248 320,20

248 651,46

3 900,00

5 154,61

2 120,21

0,00

7 274,82
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Tabuľka č. 12 o významných položkách - príjmov budúcich období
Položky príjmov budúcich období
z dôvodu
-

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Úbytky

Tabuľka č. 13 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Celková suma vyzbieraná
v príslušnom roku

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

2 120,21

0,0

0,00

Realizácia včasnej intervencie
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7 274,82

Tabuľka č. 14 o tržbách za poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti organizácie
Prehľad tržieb

Suma

Lektorská činnosť, organizovanie seminárov a školení, poskytovanie konzultácií

7 387,00

Služby súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

9 610,00

Ostatné poskytované služby
Spolu

785,00
17 782,00

Tabuľka č. 15 o dotáciách, grantoch a prijatých finančných príspevkoch
Prehľad prijatých dotácií a príspevkov od

Suma

Bratislavský samosprávny kraj

122 155,20

Trnavský samosprávny kraj

67 584,00

Hlavné mesto Bratislava

50 829,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

2 014,23

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Dotácie spolu

4 691,00
247 273,43

Nadácia GRANVIA

7 500,00

Príspevky od iných organizácií spolu

7 500,00

Príspevky od fyzických osôb – sociálna služba včasnej intervencie

2 365,00

Ostatné príspevky od fyzických osôb

440,00

Príspevky of fyzických osôb spolu

2 805,00

Prijaté dotácie a príspevky spolu

257 578,43

16

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4

5

7

4

4

6

8

8

/SID

Tabuľka č. 16 o významných položkách nákladov
Jednotlivé druhy nákladov

Suma

Mzdové náklady

160 009,26

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

56 256,13

Spotreba materiálu – drobný hmotný majetok

8 808,08

Spotreba materiálu – materiál pre aktivity

1 978,67

Spotreba materiálu – kancelárske a hygienické potreby

3 987,61

Spotreba materiálu – iné

1 488,77

Spotreba materiálu spolu

16 263,13

Ostatné služby – nájomné a služby spojené s nájmom

8 722,43

Ostatné služby – právne, notárske a ekonomické

7 988,00

Ostatné služby – účastnícke poplatky na školenia zamestnancov

5 154,49

Ostatné služby – programovanie, internet, telefóny

4 760,05

Ostatné služby – iné

6 641,68

Ostatné služby spolu

33 266,65

Zákonné sociálne náklady

4 946,94

Opravy a udržiavanie

3 352,78

Ostatné náklady

1 758,86

Spolu

275 853,75

Tabuľka č. 17 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

540,00

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

0,00

súvisiace audítorské služby

0,00

daňové poradenstvo

0,00

ostatné neaudítorské služby
Spolu

0,00
540,00
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