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Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom 
včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhod-
neným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb.

Centrum včasnej intervencie Žilina je neziskovou organizáciou, ktorá 
poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie podľa Zákona o  sociálnych 
službách 448/2014 Z.z. Služba včasnej intervencie je poskytovaná rodinám, 
v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením vo veku 0-7 rokov. 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. pôsobí v Žiline od roku 2014 a svo-
je služby poskytuje nielen občanom Žiliny, ale aj rodinám z iných častí Žilin-
ského kraja. Výnimočnosť služby včasnej intervencie spočíva najmä v terén-
nej práci s rodinou v jej prirodzenom prostredí, kde sa rodina cíti bezpečne. 
Naše služby zabezpečuje multidisciplinárny tím odborníkov: špeciálny    
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut a sociálny pracovník. Služba sa zameria-
va na podporu rodiny ako celku, na potreby  všetkých jej členov. 
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Pár slov na úvod

Ďalší rok v Centre včasnej intervencie Žilina, n.o. priniesol so sebou veľké množst-
vo zmien a noviniek. Dôkazom, že služba má svoj zmysel bol rastúci počet rodín 
prejavujúcich záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a tiež vysoký nárast 
spolupracujúcich organizácii s rôznych rezortov. V júni 2016 sa v centre vymenila 
riaditeľka a rozšíril sa  odborný tím pracovníkov. Jednou z najvýznamnejších uda-
lostí bolo otvorenie SCŠPP v  septembri 2016. Ďalší rok poskytovania  služby VI 
nás posunul bližšie spoločnej vízii siete Centier včasnej intervencie. Sme pripravení 
aj naďalej poskytovať služby rodinám nielen so svojím odbornými znalosťami, ale 
najmä srdcom, s rešpektom, pokorou a úctou k rodine a dieťaťu. 
    Mgr. Barbora Gronská, riaditeľka CVI Žilina

Mathy: 

Kto chce stavať vysoké veže, musí sa dlho venovať základom.

Správa z odbornej činnosti
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V roku 2016 sme poskytli 3593 hodín individuálnej intervencie 
57 rodinám najmä terénnou formou. Z toho je 23 rodín, s ktorými 
sme podpísali zmluvu o poskytovaní sociálnej služby včasnej in-
tervencie. Krátkodobé sprevádzanie a poradenstvo sme poskytli 
46 rodinám. V dlhodobom sprevádzaní sme v roku 2016 pracova-
li s 213 osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti, vrátane 57 detí 
so zdravotným znevýhodnením, či rizikom vo vývine v  ranom 
veku. Vytváranie funkčnej siete okolo rodiny je jednou z našich 
hlavných úloh, v  regióne sme nadviazali spoluprácu so 45 od-
borníkmi a organizáciami z rôznych rezortov.  Boli sme súčasťou 
a  organizátormi 22 skupinových akcií zameraných na podporu 
života rodín so znevýhodnenými deťmi v komunite. 
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Pestrý život v centre

Život v našom centre je dynamický, stále sa meniaci a prináša množstvo nových príležitostí 
pre rôznorodé aktivity s jednotným cieľom: skvalitňovať život rodinám, v ktorých vyrastajú 
deti so zdravotným znevýhodnením. Preto bolo celý rok  v našom centre „rušno“. 
Celý tím centra absolvoval rôzne vzdelávacie aktivity: Kurz bazálnej stimulácie, Základ-
ný a rozširujúci kurz Snoezelen, výcvik poradcov včasnej intervencie, Montessori terapia, 
Výcviky v technikách zameraných na alternatívnu  a augmentatívnu komunikáciu. Veľkým 
prínosom pre nás bola účasť celého tímu na Konferencii včasnej intervencie v Trnave, ako aj 
niekoľkodňová stáž našich pracovníčok v Středisku rané péče v Olomouci, počas ktorej sme 
videli prax českých kolegýň priamo v klientských rodinách.

Život v komunite

inter Nos
V septembri 2016 sme sa v rámci Centra včasnej intervencie zúčastnili programu festivalu 
Inter Nos. Všetci, ktorí sa pristavili pri našom stánku, mali možnosť si vyskúšať množstvo 
aktivít. Cieľom týchto aktivít bolo poskytnúť účastníkom pohľad na to, ako svet vnímajú 
osoby s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Pri akcii nám ochotne pomáhali aj do-
brovoľníčky.

detská tvorivá sobota
V rámci projektu Naše mesto sme boli súčasťou Detskej tvorivej soboty v Krajskej knižn-
ici v Žiline. V rámci pestrého programu si každý člen rodiny mohol vybrať z ponuky zau-
jímavých aktivít: kreslenie na chodník, výroba šperkov z drôtu, divadielko, hudobné dielne, 
či počúvanie rozprávok alebo si skúsiť vyrobiť jednoduchú hru z plastovej fľaše.

 

 

        

                  RAJSKÁ        NIŽNICA  v        ILINE 

            
         pozýva všetky deti nielen  na tradičné 

                                        
                                                              K  R  E  S  L   E  N  I E   
                                                      N  A    C  H O D N Í K 
a iné podujatia v rámci 

D E T S K E J 
T V O R I V E J 
S O B O T Y 
 
Kde: Krajská knižnica v Žiline  

Kedy: 11.6.2016 od 10:00 do 13:00  
 
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

   Podujatie realizované v rámci projektu Dni dobrovoľníctva v knižnici.     
   Program Naše Mesto 2016 s finančnou podporou Nadácie Pontis.   

Pidipondelky sú už našou tradičnou spoluprácou so Stanicou Záriečie.

letný kemp pre rodiny
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. zorganizovalo v spolupráci s Ranou starostlivosťou 
n.o., Bratislava,  4-dňový pobyt pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Relax-
ačno-zážitkový pobyt, ktorý pre nich znamenal nielen oddych a zmenu z bežného stereo-
typu ale zároveň ponúkol priestor pre spoznanie sa s inými rodinami, nadviazanie nových 
kontaktov a výmenu spoločných vedomostí a skúseností.

PIDI PONDELKY 
NA STANICI

KOMU 
pre všetky 1 – 3 ročné deti s rodičmi 

vítaní sú aj všetci klienti Centra včasnej intervencie Žilina, n.o 

KDE 
Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina 

S KÝM  
s lektormi Stanice, ktorí pravidelne organizujú výtvarný, fotografický, 

filmový, divadelný alebo iný Pidipondelok 
nápomocná vám bude aj špeciálna pedagogička  

z Centra včasnej intervencie Žilina,n.o. 
Pidipondelky na Stanici sú určené pre všetky  deti v batoľacom, prípadne 

predškolskom veku a ich rodičov. Cieľom je rodinám sprostredkovávať zážitky z 
umenia a rôznych elementov tvorivosti. Na stretnutiach je možné načerpať inšpiráciu, 

zručnosti aj vedomosti, oddýchnuť si, zabaviť sa a stretnúť sa s inými rodinami.  
 Tešíme sa na stretnutie s vami! 

príspevok: 2-3 eur do prasiatka 

Viac info nahttp://www.stanica.sk/2015/09/pidipondelok-
muzilienka201516/ 

 V prípade záujmu sa prihláste: Barbora Gronská, 0915952125, 
gronska@centravi.sk, Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o 

KAŽDÝ 
NEPÁRNY 

PONDELOK 
10:00 - 11:00



„Za celú rodinu môžem povedať že pobyt bol super!!! Organ-
izácia bola perfektná, spoločné aktivity zaplnili čas dokonale, 
naučili sme sa nové veci a nuda isto nebola. Ako rodičia sme 
si dokonca oddýchli (hlavne otec nečakal oddych) a videli prie-
stor pre prácu s naším dieťaťom.  Bolo nadmieru zaujímavé 
a prospešné počuť skúsenosti rodičov iných detí v rámci diskusií 
(to aby sa nezabudlo aj na vážnejšiu nôtu). Ďakujem každému, 
kto sa podieľal na realizácii tohto projektu, ale hlavne kolek-
tívu CVI Žilina vďaka ktorému sme sa mohli zúčastniť. Ako to 
zhrnúť celé: Spočiatku sme nevedeli čo máme čakať, nikdy sme 
sa nezúčastnili ničoho podobného.
Teraz vieme, že by sme sa chceli zúčastniť znovu!“ 

   Rodina Čulákova

Odborné semináre a prezentácie
Zorganizovali sme pre rodičov niekoľko odborných 
seminárov a prezentácii rehabilitačných pomôcok. 
Prezentovali sme témy pohybovej podpory pri ma-
nipulácii s dieťaťom, bazálnej stimulácie, podpory 
komunikácie a iné. Spolupráci so spoločnosťou R82 
sme zorganizovali prezentáciu kompenzačných 
pomôcok. 
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výroba špeciálnych pomôcok
V spolupráci s občianskym združením Stopy a  ich 
dobrovoľníkmi sme pravidelne vyrábali pomôcky 
pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré vy-
užívame pri stimulácii komplexného vývinu dieťaťa 
a zároveň ich požičiavame rodinám domov.

Podporné skupiny pre rodičov
Pravidelne sme organizovali niekoľko podporných skupín kde sa mohli rodičia stret-
núť a podeliť sa navzájom o podobné radosti i starosti, vymeniť si užitočné a skúsenosťou      
overené informácie, povzbudiť sa a podať si pomocnú ruku. Podpornej skupiny sa taktiež 
zúčastnil aj vždy niekto z tímu CVI ZA, najčastejšie psychologička.

vianočný punč
Koniec roka 2016 sme spoločne s rodinami ukončili  
20.12. neformálnym stretnutím pri Vianočnom punči 
na Stanici Záriečie. Stretnutia sa zúčastnilo 20 rodín. 
Rodičia mali priestor zoznámiť sa medzi sebou a zdieľať 
radosti a starosti spojené so starostlivosťou o dieťa so 
znevýhodnením. Pre mamičky sme spoločne pripravili 
prekvapenie vo forme kozmetického kútika, kde mohli 
zrelaxovať pri masáži rúk. Pre deti naši dobrovoľníci 
pripravili Vianočné výtvarné dielničky. Celým večerom 
nás sprevádzal klavírny doprovod Andreja Šeligu. Stret-
nutie pri Vianočnom punči bolo veľmi príjemné a všet-
kých nás naladilo na prichádzajúce sviatky.
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Rodičia sú našimi partnermi

„CVI Žilina nám pomohlo nájsť nádej v  slabších momentoch, keď sme 
boli s mojim partnerom na pochybách. Pomohli nám zmobilizovať vlastné 
sily, skoncentrovať sa na podstatné a smelo vztýčiť hlavu v čase, keď by 
sa človek na vychádzke s dieťaťom, kvôli nepochopeniu okolia radšej do 
zeme pozeral. Dnes intenzívne pracujeme na tom, aby to bola minulosť. 
Návšteva dievčat z CVI pre nás znamená pozitívne naladenie nášho dňa. 

Vďaka profesionálnemu, no zároveň priateľskému prístupu sme našli mnohé odpovede na naše 
nekonečné otázky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Erika, Matej a synček Sebinko.

„S centrom spolupracujeme cca rok. Úvodným impulzom k nadviaza-
niu kontaktu s CVI bolo odporúčanie ošetrujúcej neurologičky našej 
dcéry. Dcéra má po prekonaných zdravotných problémoch deficit 
vo vývoji. Vzhľadom na vývojové problémy nášho dieťaťa sme toto 
brali ako ďalšiu možnosť na lepšiu a efektívnejšiu starostlivosť. Naše 
očakávania boli pomerne triezve, chceli sme nadviazať kontakt s ľuďmi, 
ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti. Našim cieľom bolo, ne-
chať si poradiť v rôznych oblastiach rozvojovej starostlivosti o naše dieťa. Očakávali sme určité 
odľahčenie v súvislosti so získavaním informácii ako zlepšiť starostlivosť a aj získanie prak-
tických a hodnoverne overených informácii. Po roku je možné napísať, že spolupráca napĺňa 
naše očakávania a je na veľmi dobrej úrovni. Milým prekvapením bola nenásilná práca s rod-
inou ako celkom. Pracovníčky centra sú vo svojich oblastiach fundované a dokážu poskytnúť 
psychologickú podporu rodine ako celku a zároveň podporu zacieliť aj na dieťa. Za rok sme 
dostali veľké množstvo cenných rád a postrehov, ktoré umožnili zvýšiť kvalitu starostlivosti 
a predpokladáme aj akcelerovať vývoj našej dcéry. V tomto prípade vždy platí porekadlo “viac 
hláv, viac kapusty”, vhodne podané a načasované rady + zvládnutý manažment očakávaných 
výsledkov a zlepšení vo vývoji dieťaťa dokážu efektívne pomôcť. V rámci zhodnotenia by sme 
radi dali návrh na nejaké vylepšenie do budúcnosti. Vzhľadom na snahu centra pomôcť rodine 
ako celku by v rámci možností určite stálo za úvahu angažovať psychológa aj pre dospelých 
(rodičov). Rodičia, ktorých zasiahne osud “problémového” dieťaťa často bojujú nie len s vývo-
jovým a zdravotným deficitom dieťaťa, ale často aj so sebou samými ako sa s danou situáciou 
vyrovnať. Podpora v súčasnosti je nepriamo ale na slušnej úrovni aj v tomto smere, ale zmena 
v tejto oblasti by centrum posunula určite zase o niečo vpred.“

Rodina Murgašova 

„CVI mi poradila kamarátka z Bratislavy, ktorá tam túto podporu využíva s autistickým syn-
om. Keďže náš syn našťastie nemá zdravotné problémy, ale ide skôr o vychýlenia v mentálnom 
správaní, bolo pre mňa veľmi ťažké o naše potreby a “problémy” formulovať a hlavne zmieriť 
sa s nimi. Na CVI si vážim hlavne priateľský a neformálny prístup. Keďže som sama bola 
zo začiatku veľmi zmätená z toho, že vôbec pomoc takéhoto centra potrebujeme a či vôbec, 
bol pre mňa váš prístup a spôsob pomoci veľmi dôležitý. Pracovníčky - pomocníčky CVI nám 
pomohli zorientovať sa aj v rôznych lekárskych výsledkoch, prípadne mi vysvetlili, čo nás asi 
čaká na ktorých vyšetreniach. Vďaka nadhľadu a odbornému uhlu pohľadu nám poradili, aké 
(častokrát) maličkosti zmeniť v každodenných rutinách, aby sme dosiahli so synom pokroky, 
napríklad v sebaobsluhe. Veľkým prínosom sú aj podporné skupiny rodičov. Je dôležité, aby sa 
rodičia stretávali a mohli tak zdieľať svoje pocity, potreby ale aj úspechy. Bez CVI by sa takáto 
skupina rodičov ťažko dala dokopy. CVI neposkytuje pomoc len pre detičky, ale hlavne priamo 
ci nepriamo podporujú aj rodičov, s čím som sa v lekárskych inštitúciách nestretla. Nejedná sa 
len o pomoc odbornú ale aj ľudskú-duševnú podporu...pre mňa ste v podstate učesali ten chaos 
v mojich pocitoch, neistotách a lekárskych výsledkoch. Aby sme situáciu pochopili, vedeli s ňou 
pracovať a začali pracovať so synom, aby napredoval ... uvidíme kam :). ĎAKUJEM!!!“
       Andrea V. s rodinou

„Spokojnými klientmi CVI n. o.  sme už druhý rok. Patrím k  rodičom „výnimočných detí“  
a po náhodnom prečítaní informácií o otvorení pobočky  CVI  v Žilinskom večerníku, som 
neváhala ani minútu a kontaktovala som ich. Veľmi ma potešilo že práve v našom meste je 
takáto prospešná a ľuďom v náročnej životnej situácií pomáhajúca organizácia. Organizácia, 
ktorá čiastočne kompenzuje aj tie oblasti, ktoré žiaľ v  zdravotníctve úplne zlyhávajú. Naozaj 
platí „ kto nezažil, nerozumie, nevie...“   Rodičom, ktorým sa narodí dieťatko zo zdravotným 
znevýhodnením a  vážnymi kopiacimi sa diagnózami opúšťajú nemocničné prostredie často 
úplne zdrvení, bez akejkoľvek pozitívnej perspektívy. A žiaľ vo veľa prípadoch aj bez akejkoľvek 
ďalšej možnosti a smeru pomoci (sociálnej, finančnej, psychologickej...) v tak náročnej a zlo-
movej životnej situácií. Práve tu je priestor kde nám veľmi pomohol profesionálny tím n.o. 
CVI za čo som im (Vám) nesmierne vďačná.  Po dlhej dobe som sa stretla s  ľuďmi,  ktorí 
láskavým a  profesionálnym prístupom poradia, pomôžu, porozprávajú o  možnosti pomoci 
dieťatku a vlastne rodičom (platí  rovnica šťastné dieťa = šťastný rodič). Veľmi oceňujem aj 
možnosť návštevy v domácom prostredí, čo je veľmi praktické ak máte malé dieťatko s balíčkom 
problémov a cestovanie nie je vždy príjemná záležitosť...Je naozaj milé keď Vašu domácnosť 
príde navštíviť milé panie, s úsmevom na perách a dobrou náladou rozžiaria kolobeh všedného 
dňa. Myslím, že veľa rodín detí so zdravotnými problémami žijú v určitom stereotypnom rytme 
starostlivosti o dieťatko a takáto návšteva je naozaj veľmi príjemná. No najmä ak ponúka nové 
myšlienky pomoci a možností: ako kvalitnejšie a lepšie žiť. V centre CVI využívame sociálne 
-  psychologické poradenstvo a  fyzioterapiu. Veľmi radi sa zúčastňujeme aj na podporných 
skupinách, ktoré sa pravidelne organizujú raz do mesiaca a dá sa na nich dozvedieť oveľa viac 
ako po roku prehliadok a návštev v zdravotníckych zariadenia a mnoho iného. Veľmi si vážim 
akúkoľvek formu pomoci profesionálneho tímu s ľudskou tvárou CVI a som nesmierne vďačná 
že nás prijali do svojej „veľkej rodiny“.  
                             Prajeme Vám veľa úspechov a spokojných klientov. Paulínka & Lev



Vízia
„Našou spoločnou víziou je, aby Slovensko bolo krajinou 
s funkčnou sieťou včasných komplexných služieb dostupných 
pre rodinu a dieťa s rizikovým vývinom, ktoré podporujú ich 
dôstojný a plnohodnotný život.“

„Sieť Centier včasnej intervencie je pre mňa príležitosťou pre poznávanie 
a spoznávanie rôznych ale aj podobných pohľadov na rovnaké témy. Je to priestor 
zdieľať informácie, skúsenosti a spoločný čas pri sprevádzaní rodín detí s rizikovým 
vývinom neľahkou cestou ich výnimočných životných príbehov. Možnosť byť súčasťou 
siete je pre mňa výzvou nájsť spoločnú odpoveď na pomenované témy, ako aj všetky 
otázky ktoré pre nami ešte stoja.“

PhDr. Erika Tichá, PhD.,  riaditeľka CVI Bratislava

„Nakoľko sme zahájili našu činnosť v roku 2016 je pre nás 
spolupráca s ostatnými centrami, ktoré vznikli skôr, veľmi 
obohacujúca. Vzájomná výmena skúseností je aj pre ďalšie 
fungovanie   našich centier veľmi dôležitá. Spolu tvoríme 
jeden veľký tím odborníkov, ktorým záleží na rodinách, 
v  ktorých vyrastá dieťa s rizikovým vývinom.“

Mgr. Eva Mrenicová, riaditeľka CVI Banská Bystrica

„Byť súčasťou siete Centier včasnej intervencie mi dáva možnosť 
konfrontovať svoj pohľad na včasnú intervenciu s  jej ďalšími 
poskytovateľmi. Vo fáze, keď je obsah služby zákonom zadefino-
vaný skôr vágne, považujem vyjasňovanie v širšom kruhu posky-
tovateľov, ktorí pritom zdieľajú podobné hodnoty ako my v našom 
CVI, za obzvlášť prínosný.“

Mgr. Simona Šimková, riaditeľka CVI Košice

„CVI Prešov ďakuje za spoluprácu počas celého roka všetkým cen-
trám v sieti CVI.  Boli pre nás obohatením odborne aj ľudsky. Ďaku-
jeme za zdieľanie informácií o zaujímavých školeniach a seminároch, 
na ktorých si naši zamestnanci mohli zvyšovať odbornosť v prospech 
rodín, s ktorými spolupracujeme. Tiež sme radi, že sme si mohli byť 
navzájom podporou, že máme s kým zdieľať svoje skúsenosti a in-
špirovať sa skúsenosťami a nápadmi ostatných. Zaujímavá bola tiež 
možnosť porovnať, ako sa skúsenosti z práce vo včasnej intervencii 
líšia od regiónov. Tešíme sa na spoluprácu v ďalších rokoch.“ 

Mgr. Katarína Gromošová, riaditeľka CVI Prešov

„Existenciu siete Centier včasnej intervencie považujem za silný 
nástroj podporujúci rozvoj včasnej intervencie na Slovensku, najmä 
vo vzťahu ku legislatívnym zmenám a  lepšiemu ukotveniu služby. 
Za celý tím CVI Žilina si dovoľujem povedať, že mať možnosť zdieľať 
sa s ďalšími odborníkmi, ktorí poskytujú rovnaké služby je pre nás 
dôležitá a vnímame ju ako benefit v našej práci. Verím, že spoločne 
dokážeme viac.“ 

Mgr. Barbora Gronská, riaditeľka CVI Žilina



Sme presvedčení, že naša práca má zmysel

tím pracovníkov centra včasnej  intervencie žilina, n.o.

mgr. Ana-marija Budinski, psychologička
Pracovať v CVI pre mňa znamená byť neustále otvorená načúvaniu potrebám rodín, ktoré 
prejavia záujem o našu podporu a poradenstvo. Je pre mňa dôležité počuť vypovedané ale 
aj nevypovedané, mať jemnocit pre našich klientov, byť pre nich zdrojom potrebných in-
formácií, usmernenia ale aj psychickej podpory. Je to práca kde sa rodiny zdieľajú so svojim 
životom, so svojimi pocitmi a toto je pre mňa doslova „posvätná pôda“, pred ktorou mám 
vždy patričný rešpekt. Najviac sa teším spoločným „oslavám malých krôčikov“ našich detí, 
kedy sa dostaví ovocie spoločnej práce vo forme vzájomnej radosti. Najhlbším dojatím sú 
pre mňa vyjadrenia rodičov, ktorí o svojich deťoch občas vedia povedať: „On/ona ma učí 
trpezlivosti, láske. Mení ma na lepšieho človeka“. Myslím si, že k tomu už netreba nič iné 
pridať.

mgr. lenka dikošová, fyzioterapeutka
Rozdiel oproti iným prístupom, mi príde v tom, že v rámci CVI nepracujeme iba so samot-
ným dieťaťom, ale s celými rodinami. Rodinám ponúkame partnerský prístup, načúvame 
ich potrebám a snažíme sa pracovať na tom, čo je pre nich v danej chvíli to najdôležitejšie. 
Pri tejto práci som sa naučila tešiť z maličkostí, pretože pre “naše” deti je aj malý krôčik v na-
predovaní obrovským úspechom.

mgr. Barbora Gronská, špeciálna pedagogička
Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa aj napriek mojej dlhoročnej praxi s  deťmi 
so  špeciálnymi potrebami,  výzvou a  zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je 
pre mňa cťou byť človekom, ktorého rodina prijíma a  dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny 
a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej  podpory rodine so zdravotne znevýhod-
neným dieťaťom má zmysel. Aby aj takáto krehká rodina mohla plniť svoje poslanie v max-
imálnej možnej miere. Verím, že vždy treba hľadať možnosti, aj napriek tomu, že všetci 
hovoria o nemožnostiach.

mgr. kristína koršňáková, sociálna pracovníčka
Služba včasnej intervencie je pre mňa výnimočná svojou filozofiou a partnerským prístu-
pom k rodinám. Vážim si dôveru, s ktorou sa naše rodiny na nás obracajú a obdivujem ich 
silu. Táto práca mne osobne rozšírila moje profesijné obzory, páči sa mi jej dynamika a rôz-
norodosť. Aj keď som v tíme Centra včasnej intervencie Žilina len krátko, hneď ma oslovila 
jeho atmosféra a aktívny prístup jednotlivých kolegov k svojej práci. Teším sa, že môžem byť 
toho súčasťou.

Robte to, čo je správne. Nie to, čo je jednoduché.
      Jason Fried
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Spolupráca a podpora

Prečo ste sa rozhodli, že nás budete podporovať? 
„To je úplne jednoduché. V našej spoločnosti totiž veríme v spoločenskú zodpovednosť 
a teda  “silu dávania”. Uvedomujeme si, že okolo nás žije veľa ľudí, ktorí nemajú veľkú 
schopnosť ovplyvniť svoj osud a nám to nie je ľahostajné. Snažíme sa rôznymi aktivi-
tami pomôcť znevýhodneným skupinám a prispieť tak k rozvoju spoločnosti. Presne 
to robíte aj vy v CVI. Poskytujete podporu obyčajným ľudom, ktorým sa narodili ne-
obyčajné deti a učíte ich nájsť si k sebe cestu,  zotrvať na nej a vytvoriť tak skutočnú 
rodinu...a nám sa to páči!“

Jana Hlaváčková za spoločnosť Quintiles

„Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením vníma  Centrum včasnej in-
tervencie v Žiline ako jedného z prvých poskytovateľov poskytujúcich službu včasnej 
intervencie na  Slovensku. Sme vďační za to, že včasná intervencia je rodinám detí 
v tomto Centre poskytovaná v Podpore, Sprevádzaní a Partnerstve. Radi by sme tak-
tiež upriamili pozornosť na to, že toto centrum má motiváciu svoje odborné znalosti 
zdieľať s ďalšími odborníkmi z praxe či už cez organizovanie odborných seminárov, 
workshopov napr. v oblasti alternatívnej komunikácie a dokonca aktívne participu-
je na tvorbe štandardov ranej starostlivosti v prostredí centier špeciálno-pedagog-
ického poradenstva, ktorých činnosť je pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením 
rovnako dôležitá. Ak má byť niečo dôkazom toho že tomuto Centru záleží na odbornej 
prepojenosti/súčinnosti  podporných služieb rodinám detí so zdravotným znevýhod-
nením,  tak je to práve tento dôkaz. Ďakujeme, že nám poskytujete službu včasnej 
intervencie i napriek neistému, poddimenzovanému financovaniu tejto služby.“

Jana Lowinski za platformu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

„V  roku 2016 prebiehala spolupráca najmä prostredníctvom činnosti zrakovej tera-
peutky  Laury Stohlovej, ktorá pre CVI uskutočňovala posúdenie zrakových funkcií 
s návrhmi úpravy prostredia a stimulácie zraku. Veľmi prínosnými pre vzájomné po-
rozumenie a zbližovanie organizácií bola spoločná účasť na školeniach zameraných 
na tímovú prácu a podporu rodiny s využitím psychoterapeutických prístupov. V čin-
nosť CVI v Žiline nás  zaujala  intenzívna systematická snaha tímu hľadať a zaviesť 
do praxe partnerský nehodnotiaci prístup, mapovať potreby rodín a dieťaťa cez každo-
denné činnosti,  formovať individuálne plány konkrétnymi jasnými cieľmi. 
V  septembri 2016 sme s  potešením prijali  spoluúčasť CVI pri organizovaní a  za-
bezpečení viacdňového pobytu rodín s  deťmi raného veku. Pobyt umožnil prehĺbe-
nie spolupráce nielen prostredníctvom  vzájomných konzultácií, ale aj spoluúčasťou 
na rôznych zaujímavých workshopoch a zážitkových aktivitách.  
Raná starostlivosť  má  záujem pokračovať v nadviazanej spolupráci s CVI,  vymieňať 
si skúsenosti pri rozvíjaní partnerského prístupu k rodinám a  tímovej práce, ako aj pri 
organizovaní rôznych aktivít, školení a seminárov.“

Mgr. Otília Čechová, štatutárna zástupkyňa 

„SOCIA podporuje rozvoj včasnej intervencie na Slovensku od roku 2014. Túto službu 
považuje za doslova „revolučnú“, lebo má potenciál pozitívne ovplyvniť nové generá-
cie rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi v ich reálnom začlenení do spoločnos-
ti. CVI ZA n.o. bola prvá organizácia na Slovensku, ktorá vznikla v septembri 2014 
a možno preto mám k nej osobitý vzťah – ako v prvorodenému dieťaťu.“
 Vladislav Matej, Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

„Pre CVI ZA nebolo ľahké ustáť rok 2016, lebo okrem zápasu s externým prostredím 
odišla aj zakladateľka a prvá riaditeľka do zahraničia a musela ju nahradiť mladá 
psychologička Simona Novosedliaková. Napriek všetkým turbulenciám však CVI Žili-
na rok 2016 s  hrdosťou zvládlo. Svedčia o  tom aj desiatky spokojných rodín, ktoré 
pracovníci v priebehu celého roka na ich neľahkej ceste sprevádzali.“

Vladislav Matej – predseda Správnej rady CVI ZA, n.o.
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SCŠPP  bolo zaradené do siete 29.5.2015, na základe zriaďovacej listiny zo dňa 29.7.2016, 
podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR 325/2008 o školských zariadeniach výcho-
vnehého poradenstva a prevencie, začalo svoju činnosť 2.9.2017. 
Hlavným cieľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej 
intervencie, Republiky 30 Žilina je poskytovanie  komplexnej odbornej starostlivosti deťom 
a žiakom so všetkým druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postih-
nutí a vývinových porúch prioritne v ranom veku (0-7rokov) s cieľom dosiahnuť optimálny 
a maximálne možný rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 
Personálne obsadenie: špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ.
Za rok 2016 sme poskytli odborné služby 103 klientom. Mnohí z nich absolvovali u nás 
nielen vyšetrenia, ale aj rôzne stimulačné programy, korekcie, nácviky a iné intervencie zam-
erané na podporu kognitívneho vývinu, jemnej motoriky, zrakového, sluchového vnímania, 
reči a komunikácie, a pod. 
Zameriavame sa na všetky oblasti prevencie:
Oblasť primárnej prevencie: organizovanie psychologických prednášok pre rodičov 2 krát 
mesačne;
oblasť sekundárnej prevencie: raná starostlivosť o deti s nerovnomerným vývinom, včasné 
zachytávanie oneskorení vo vývine a zabraňovanie ich prehlbovaniu;
oblasť terciárnej prevencie: postterapeutické sledovanie detí nízkeho veku s emocionálnymi 
problémami, s poruchami správania alebo s vývinovými ťažkosťami.

čo hovoria naši klienti:
„Rada chodím s dcérkou na prednášky o rodičovstve a výchove detí, ktoré Vaše centrum 
poskytuje. Dávajú mi nový pohľad na výchovu a prístup k dieťaťu. Páči sa mi možnosť, že 
môžeme riešiť aj svoje reálne situácie a tak sa učiť na svojich chybách.“

Naďa Roubalová

„Po návšteve Centra včasnej intervencie sme boli veľmi spokojní, odborné rady ktoré sme dos-
tali nám veľmi pomohli. Oceňujem aj milý a prívetivý prístup zamestnancov CVI pri práci 
s  deťmi, ich kvalitnú odbornosť a komunikáciu s nami, s rodičmi.“

Katarína Polková a Milan Polka

Finančná správa
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Účet Názov účtu Náklady Výnosy
501 Materiálové náklady 11 652,03 0,00
502 Spotreba energie 720,00 0,00
511 Opravy a údržba 156,50 0,00
512 Cestovné náhrady 598,70 0,00
513 Reprezentačné 10,43 0,00
518 Ostatné služby 10 350,93 0,00
521 Mzdové náklady 44 486,74 0,00
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie
15 605,79 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 1 661,22 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 23,69 0,00
541 Zmluvná pokuta 4,99 0,00
545 Kurzové straty 4,02 0,00
549 Iné ostatné náklady 184,32 0,00
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a 

hmotného majetku
2 882,00 0,00

562 Členský príspevok 20,00 0,00
591 Daň z príjmu 0,19 0,00
602 Účastnícky poplatok 0,00 2 355,00
644 Úroky z účtov v banke 0,00 1,09
646 Prijaté dary 0,00 1 112,25
649 Iné ostatné výnosy 0,00 2 882,00
662 Prijaté príspevky od právnických osôb 0,00 70 039,26
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 1 119,00
665 Príspevok z podielu zaplatenej dane 0,00 5 647,78
691 Dotácie 0,00 8 832,82

88 361,55 91 989,20

výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016 
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Účastnícky poplatok 2 355,00 
Úroky z účtov v banke 1,09 
Nefinančné dary - Regina 
Nehajová

179,92 

Nefinančné dary - AZ FLEX, 
s.r.o.

227,18 

Nefinančné dary - SOCIA - 
nadácia

705,15 

Nadácia SOCIA 48 503,16 
Centrum pre filantropiu, n.o. 440,00 
Nadácia KIA Motors 1 000,00 
Grant Nadácia pre deti SR -2,70 

Nadácia IS 1 420,80 
ČSOB Nadácia 3 000,00 
Nadácia J&T 16 800,00 
Dary od fyzických osôb 1 119,00 
Dary od právnických osôb - 
Prime time, s.r.o.

1 760,00 

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane

5 647,78 

Dotácia ŽSK 8 832,82 
91 989,20 

Vlastná aktivita 2,56%
Finančné výnosy 0,00%
Nefinančné dary 1,21%
Zdroje od nadácií 77,36%
Dary 3,13%
Príspevky z podielu 
zaplatenej dane

6,14%

Dotácie 9,60%
100,00%

Režijné náklady 26,58%
Mzdové náklady 50,35%
Zákonné poistenie 19,54%
Ostatné náklady 3,53%

100,00%

Príjmy Náklady

Materiálové náklady 11 652,03 
Spotreba energie 720,00 
Opravy a údržba 156,50 
Cestovné náhrady 598,70 
Reprezentačné 10,43 
Ostatné služby 10 350,93 
Mzdové náklady 44 486,74 
Zákonné sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie

15 605,79 

Zákonné sociálne náklady 1 661,32 
Ostatné dane a poplatky 23,69 
Pokuta 4,99 
Kurzové straty 4,02 

Iné ostatné náklady 184,32 
Odpisy dlhodobého nehmot-
ného a hmotného majetku

2 882,00 

Členský príspevok 20,00 
Daň z príjmu 0,19 

88 361,65 

Účet Názov účtu Aktíva Pasíva
023 Dopravné prostriedky 11 525,76
083 Oprávky k dopravným prostriedkom -5 764,00
211 Pokladňa 392,60
213 Ceniny 129,50
221 Bankové účty 24 286,99
311 Oberatelia 515,00
321 Dodávateľia 1 887,17
323 Krátkodobé zákonné rezervy 230,94
331 Záväzky voči zamestnancom 4,57
336 Zúčtovanie so SP a ZP - december 0,00
342 Daň zo závislej činnosti 0,00
343 DPH 236,80
345 Daň z motorového vozidla 79,06
381 Náklady budúcich období 1 095,70
384 Výnosy budúcich období 6 661,76
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 19 245,57
431 Hospodársky výsledok v schvaľ. konaní /zisk/ 3 627,55
472 Záväzky zo sociálneho fondu 366,25

Spolu 32 260,61 32 260,61

Súvaha k 31. 12. 2016



Poďakovanie
Ďakujeme za finančnú aj nefinančnú podporu, vďaka ktorej mohlo Centrum včasnej inter-
vencie Žilina, n.o. poskytovať kvalitné služby rodinám.

*ŽSK: poskytnutie dotácie na letný kemp pre rodiny*Industry Solution: poskytnutie 
finančného príspevku na zakúpenie špeciálnych pomôcok na vyšetrenie zraku*Parasport24 
Tour 2016 a NaturaMed Pharmaceuticals: zakúpenie špeciálnej pomôcky Tobii Eye Tracker 
na komunikáciu prostredníctvom očí*Spoločnosť Siemens: finančný príspevok na letný 
kemp pre rodiny*Nadácia Kia Motor Slovakia*YanFeng Slovakia Trenčín: úprava det-
ských elektroautomobilov* AZ FLEX, s.r.o., Žilina*Regína Nehajová: Chovateľské potreby, 
Bytča*K-Beauty 101*Rotary Klub Žilina*Nadácia ČSOB*Quintiles*

*Michal Žarnay*Rasťo Gregor*Peter Beneš*Monika Galisová*Petra Palicová*Martina 
Kubová*Ing. Štefan Súkeník – Kinekus Veľkoobchod Žilina*Soňa Bašistová*Alžbeta 
Štefancová*Martina Gajdošová*Mária Černáková*Jozef Krištof*Tatiana Tanitoóvá*Mária 
Krkošková*Soňa Holúbková*
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Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť 
poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.

George Bernard Shaw
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