
 
Názov neziskovej organizácie:  Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. 
Skrátený názov:   CVI BB, n.o. 
 
 
 
Dňa: 30.6.2017 
 
 
 
Register účtovných závierok 
 
 
 
 
 
 
Vec: 
Výročná správa za rok 2016 – predloženie 
 

 
 
 V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2016 neziskovej organizácie s názvom 
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. , so sídlom P.O. Hviezdoslava 11/121, 96237 Kováčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
        Mgr. Eva Mrenicová 
        riaditeľka 
 
 
         
 
 
 
 
Kontakt: č. tel: +421915 951 215 
               e-mail: mrenicova@centravi.sk  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 jednohlasne schválila predloženú výročnú správu za rok 
2016. 



 

Výročná správa za rok 2016 

 

1. Úvod 
 
Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.  so sídlom P.O. Hviezdoslava 
11/121, 96237 Kováčová vznikla 20.1.2016 a bola zaregistrovaná Okresným úradom v Banskej Bystrici  pod 
registračným číslom:  OVVS/NO -1/2016 
 
Druh všeobecne prospešných služieb: 
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: 

→ poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, 
rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu, 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 

→ poskytuje odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier 
špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytuje centrum so 
súhlasom ministerstva školstva.  
 

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: 
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného 
postihnutia, od 0 do 7 rokov jeho veku a rodine tohto dieťaťa, konkrétne: 

→ špecializované sociálne poradenstvo 

→ sociálna rehabilitácia 

→ stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím 

→ preventívna aktivita 
Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou. 
 
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: 

→ organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí 
 
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby: 

→ analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných 
prostriedkov z rôznych fondov, 

→ poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín 
 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti: 

→ špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, prevencia aj liečba 
 
 
Viac informácií na webstránke:  www.centravi.sk, facebooku: Centrum včasnej intervencie Banská 
Bystrica 

 

http://www.centravi.sk/


 
 

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením 
    vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie 
 
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti a 
realizovala projekty:  
 

➢ Sociálna služba včasnej intervencie 
➢ Vzdelávanie odborných zametsnancov 
➢ Projekty 
➢ Spolupráca s komunitou 

 
 

A) Sociálna služba včasnej intervencie 
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica n.o. poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie 
terénnou formou od marca 2016 na základe registrácie služby na BBSK. V roku 2016 nás kontaktovalo 
celkovo 47 rodín. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby včasnej intervencie sme do konca roka 
uzatvorili s 36 rodinami, čo je menej v porovnaní s počtom rodín, ktoré nás vyhľadali. Jedným dôvodom 
bolo napr. po konzultácii s rodičmi sa vyjasnilo, že v ich aktuálnej situácii potrebujú viac inú formu služby 
či terapie. Súčasťou našej každodennej práce je sieťovanie rodín na odborné poradenské pracoviská, 
špecialistov a terapeutov, ktorí pôsobia mimo CVI Banská Bystrica, n.o. V uplynulom roku 2016 sme 
pracovali terénnou formou sociálnej služby včasnej intervencie. Terénna forma sociálnej služby zostáva 
našou prioritou vzhľadom na to, že rodinné prostredie otvára nové možnosti sociálneho poradenstva, 
podporuje aktívnu účasť rodičov dieťaťa pri službe, prípadne dáva možnosť zapojenia ďalšej blízkej 
osoby a poskytuje potenciál práce s dieťaťom v prirodzenom prostredí. 
 
Záhrada  - tvorivé dielne:  Naša prvá akcia pre verejnosť s názvom: Vyrobme si hračku dopadla nad 
očakávanie úspešne. Pre rodiny s deťmi sme prichystali manuály s nápadmi na jednoduché hračky a hry 
s deťmi. Mnohé z nich si mohli deti a rodičia otestovať priamo na akcii v Záhrade – centre nezávislej 
kultúry v Banskej Bystrici. A nielen testovali, ale aj vyrábali – stimulačné hmatové kocky, náhrdelníky, 
snežné gule, dažďové palice na rozvoj motoriky i jednotlivých zmyslov. My sme otestovali náš nový light 
box na prvých účastníkoch a ukázali tak rodičom ako si vieme pomôcť, ak je originálna pomôcka 
cenovo ťažko dostupná. 
 
Dysfágia – odborná prednáška: V banskobystrickom Misijnom dome sme zorganizovali prednášku Dr. 
Búnovej, ktorá sa týkala porúch detskej dysfágie. Dr. Búnová je v tejto oblasti fundovanou odborníčkou 
a na Slovensku určite aj priekopníčkou. Prednášky sa okrem nášho tímu CVI BB  zúčastnili aj ďalší 
odborníci- špeciálni pedagógovia, psychológovia, logopédi, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci  
a tiež rodičia detí so zdravotným znevýhodnením. Dr. Búnová je klinickou logopedičkou 
a držiteľkou bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy. Je tiež členkou 
a zástupkyňou Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii pre dysfágiu Senior Council European 
English Life Long Learning Programme of Clinical Dysphagiology. Zároveň je tiež 
certifikovaná terapeutkou NDT Basic Bobath (neurovývinovej Bobath terapie u detí). 

Prezentácia špeciálnych kočíkov a vertikalizačných zariadení: Prezentáciu pre naše rodiny prišli urobiť 
poľské firmy LIW Care Technology a Podotech. Rodiny si mohli vyskúšať a vybrať pomôcky priamo na 
mieste, podľa ich potrieb na základe odporučení priamo od odborníkov.  
 
Odborná prednáška pre rodičov o orofaciálnej a bazálnej stimulácii a možnosti jej využitia pre detičky: 
Sedeli sme už na nových vakoch a máme aj nové knihy. Posilovňa u múdrej sovy - tak sme nazvali naše 
stretnutia pri knihách, odborných, ale aj iných debatách. 



 
 

B) Vzdelávanie odborných zamestnancov 
Vzdelávanie zamestnancov patrí  v našom centre k prioritám. Poradkyne CVI Banská Bystrica, n. o. 
absolvovali v roku 2016 špecializované vzdelávanie a kurzy, ktoré bezprostredne dlhodobo využívajú 
v poradenskej praxi pri poskytovaní sociálnej služby: 

➢ Školenia vo včasnej intervencii, individuálne plánovanie v sociálnej práci, rodina a rodinné systémy 
➢ Základy cvičenia s deťmi 
➢ Bazálna stimulácia  - 1 a 2 stupeň 
➢ Senzo-motorický test organickej zrelosti ukončený certifikátom 
➢ Prechtlova metóda analýzy GMS 
➢ Komplexná trauma  
➢ Benaudira vyšetrenie sluchu 
➢ Supervízia – Mrenicová - Roháček , Padyšáková 
➢ 28.11. – rodina – prípadové štúdie  
➢ 2x plánované  MUDr. Ježek – nezrealizované pre chorobu lektora 
➢ Pravidelné intervízie 
➢ 8.8. interné školenie senzorická integrácia 

 
 

C) Projekty 
Prezentácia CVI BB – na námestí SNP v Banskej Bystrici za podpory primátora mesta Banská Bystrica 
 
Posilovňa u múdrej sovy – projekt podporený nadáciou SLSP – zakúpenie litertúry a zorganizovanie 2 
odborných pednášok  pre rodičov  
 
Pelíšky – projekt podporený Nadáciou deti Slovenska – grantový program Dôvera – zakúpenie pelíškov 
a 2 odborné prednášky pre zamestnancov neonatologického oddelenia  - lekárov a zdravotné sestry - 
v téme bazálna stimulácia a prežívanie stresu 
 
Projekt  - Rodina je bezpečie – nebol podporený 
 
Do konca roka sme predložili aj žiadosť o dotáciu na MsÚ BB – Integrácia in Banská Bystrica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

D) Spolupráca s komunitou 
 

Sieťovanie – považujeme za neoddeliteľnú časť praxe a služieb poskytovaných rodinám detí so 
zdravotným znevýhodnením. Aktivitami s inými organizáciami pracujeme na vytváraní dobrých vzťahov 
a spolupráce v komunite. Uvádzame prehľad spolupracujúcich partnerských organizácií, ktoré 
považujeme za kľúčové z hľadiska podpory rodín a v záujme riešenia potrieb dieťaťa, s ktorými sme 
v roku 2016 – našom prvom roku činnosti - nadviazali spoluprácu. V oblasti sieťovania budeme 
pokračovať aj naďalej, prehlbovať pracovné, ale aj ľudské vzťahy s: 

→ Neonatológická klinika nemocnice v Banskej Bystrici  

→ Pediatri – v okrese Zvolen, Basnká Bystrica, Žiar nad Hronom 

→ CŠPP Banská Bystrica, CŠPP Zvolen, CPPPaP Banská Bystrica 

→ OZ  Návrat, OZ Dedeso, OZ Stadetore, OZ Sposa, OZ Nožička, OZ Človiečik 

→ BBSK , poslanci BBSK 

→ ÚPSVaR Banská Bystrica 

→ Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením 

→ MsÚ Banská Bystrica, MsÚ Zvolen 
 



 
Zapojenie sa do týždna dobrovoľníctva – deň otovrených dverí, účasť na workshope 
Ako organizácia sme sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva. Dobrovoľníci nám pomohli s IT technológiami 
a pomohli nám s grafickými, ale aj textovými úpravami informačného letáku o organizácii. Okrem toho, 
sme absolvovali workshop: „Štandardy práce s dobrovoľníkmi“, na ktorom sme sa dozvedeli, čo všetko 
potrebujeme pripraviť nato, aby sme vytvorili kvalitné podmienky pre našich budúcich dobrovoľníkov.  

  
9 dní o tom - prednáška senzomotorická integrácia  
V rámci tohto podujatia Mgr. Mrenicová prednášala pre rodičov o senzomotorickej integrácii 
a o možnostiach pohybu a podpory vývinu detí, tiež prezentovala činnosť nášho centra.  

 
Mikuláš na neonatológii – v spolupráci OZ Človiečik 
Pripravili sme pre deti tvorivé dielničky, v ktorých si mohli vyskúšať, ale aj vyrobiť vlastné hračky. 
Na neonatológiu pribudol jeden pelíšok vďaka podpore nadácie HD a grantovému programu Dôvera. 

 
Sieť podpory pre rodiny - odborný workshop  
Koniec roka sme zavŕšili odborným workshopom, ktorým sme chceli upriamiť pozornosť odbornej 
verejnosti na potrebu úzkej spolupráce pri podpore klientov. 
 
Mediálne výstupy  
Uvádzame prehľad mediálnych výstupov o našom centre : TV Regina  - relácia, TV LUX relácia o VI, rádio 
Lumen  – relácia o VI, relácia o vhodných hračkách, Tlačová konferencia BA Ples v Opere, STV - Dámsky 
klub -  vstup o VI, časopis Zdravie, TV Markíza  - relácia Reflex – November, Článok Radničné noviny, 
webová stránka Mesto rodiny, časopis  Slovenka 

 
 

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
    obsiahnutých 
 

Ročná účtovná závierka spracovaná ako samostatná príloha Výročnej správy za rok 2016. 

Účtovná závierka bola spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov ako aj ďalšími predpismi v oblasti účtovníctva najmä v súlade s Opatrením Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek  účtovnej závierky, obsahovom 
vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné 
jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 
podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74, opatrenia č. MF/22612/2012-74 a opatrenia č. 
MF/17695/2013-74.   

Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 

 

4. Prehlásenie revízorky k ročnej účtovnej závierke 
  
Ing. Monika Kanková, revízorka Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. pozrela účtovníctvo 
a účtovnú závierku zrevidovala s konštatovaním, že zodpovedá skutočnosti a správnosti postupov účtovania. 
Prostriedky na činnosť boli využité na stanovený účel CVI  BB, n.o.                                                                                 

http://cloviecikbb.sk/mikulas-na-neonatologickej-klinike-szu/


 

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
Príjmy a výdavky  (počiatočný stav k 1.1.2016):  0,00 eur 
 
Príjmy za rok 2016 v celovej sume:               78 088,26 € 
 
Výdavky za rok 2016 v celkovej sume:  79 508,59 € 
 
Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2016 15,41 € 
Konečný zostatok na účte k 31.12.2016  38 465,49 € 
Konečný zostatok spolu k 31.12.2016  38 480,90 € 
 
 
 

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
 
Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov spracovaný ako samostatná príloha Výročnej 
správy za rok 2016. 
 
 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
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prírastky   
 

 
  12251       

úbytky  
 

 
         

Presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

    12251       

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           

prírastky   
    2042       

úbytky  
           

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

    2042       

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 

    10209       

 

 



 

 
Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 383  

Ceniny   

Bežné bankové účty 38465  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok   

Peniaze na ceste   

Spolu 38848  

 
 
 
 

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu   

 
 
 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  
roka 

8070  

Krátkodobé záväzky spolu 8070  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  
vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  70  

Dlhodobé záväzky spolu 70  

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 8140  

 
 
 
, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov 185  

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 115  

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 70  

 



 

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 
    v priebehu roka 2016 
 
V priebehu roka 2016 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov Centra včasnej intervencie Banská 
Bytsrica, n. o.  
 
 
 

9. Ďalšie údaje určené správnou radou 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo Výročnej správe za rok 2016.  
 

 
10. Vyjadrenie revízora 
 
Revízor preskúmal hospodárenie CVI Banská Bystrica n. o. a nemá pripomienky. 
 
 
     Výročnú správu vypracovala: 
     Mgr. Eva Mrenicová 
 
      
     Správna rada v zastúpení:  
                                                                        Brozmanova Gregorova Alžbeta, doc. PhDr., PhD.  
 

 
      
 
     Revízor: 
     Ing. Monika Kanková 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici ,  29.6.2017     


