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1. Úvod 

Čím bol charakteristický štvrtý rok fungovania Centra včasnej intervencie Banská Bystrica n.o.? 
 

Myslím, že sme si jasnejšie upresnili a uvedomili pre koho, prečo a ako robíme  sociálnu službu včasnej 
intervencie. Veľa sme sa zaoberali hodnotami, ktoré nás sprevádzajú a veľa času sme venovali aj 

metodickým postupom, ktoré sme spolu v tíme tvorili.  
Myslím, že ešte výraznejšie sme precítili a pochopili potrebu podpory celej rodiny, vnímania rodiny ako 
celku a vnímania rodičov ako našich partnerov pri práci v rodinách a pri stanovovaní cieľov našej práce. 

Vnímanie jedinečnosti každého dieťatka a každej rodiny s ktorou sa stretávame nás viedla k ešte 
výraznejšiemu pochopeniu a podpore tímovej spolupráce jednotlivých odborníkov nášho tímu. 

Uvedomenie si toho, že jedine v úzkej spolupráci dokážeme vnímať rodinu, jej členov a situácie v nej čo 
najkomplexnejšie.  

Spoločne sme sa upevnili v presvedčení že len s pomocou neustáleho odborného rastu môžeme 
poskytovať v rodinách vysoko odborné služby.  

  
Moje veľké poďakovanie patrí odborným zamestnancom CVI BB, n.o. za ich každodennú prácu, 

vytrvalosť, odbornosť a angažovanosť. 
Rodinám, ktoré s nami spolupracujú ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu. Dobrovoľníkom, ktorí 
s nami počas minulého roka spolupracovali, by som chcela poďakovať za ich prejavenú spolupatričnosť 

a za ich voľný čas, ktorý venovali našej organizácii. 
 

  
Eva Mrenicová, riaditeľka CVIBB, n.o. 
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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 
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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.  
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Druh všeobecne prospešných služieb: 
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: 

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu, ak je jeho vývin 
ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, od 0 do 7 rokov 
jeho veku a rodine tohto dieťaťa, konkrétne: 

 špecializované sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným 
postihnutím 

 preventívna aktivita 

 komunitná rehabilitácia 

Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou 
formou. 
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Druh všeobecne prospešných služieb: 
 
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 
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Viac informácií na: 

 

• webstránke 
www.cvibb.webnode.sk 

 

• facebooku 

Centrum včasnej 
intervencie Banská Bystrica 
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2. Prehľad činností 
vykonávaných v kalendárnom 
roku 2019 s uvedením vzťahu k 
účelu založenia neziskovej 
organizácie 

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, 
n.o. počas roka 2019 vykonávala nasledovné 
činnosti a realizovala projekty:  
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

• Centrum včasnej intervencie Banská 
Bystrica n.o. poskytuje sociálnu 
službu včasnej intervencie od marca 
2016 na základe registrácie služby na 
BBSK.  

• V rámci sociálnej služby sme v roku 
2019 boli v kontakte s 108 rodinami, 
ktoré nás oslovili a bola im 
poskytnutá sociálna služba včasnej 
intervencie. Z tohto počtu bolo 42 
úplne nových rodín, 14 rodinám bolo 
poskytnuté len jednorázové 
poradenstvo, ostatné rodiny boli 
alebo aj sú v dlhodobej starostlivosti.  
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

• Aj v tomto roku bola prioritou terénna forma 
sociálnej služby a cca 90 % poskytnutej staroslivosti 
sme vykonali priamo v rodinách, v prirodzenom 
prostredí rodín, niekedy aj v materských školách, na 
ihriskách, podľa potreby rodín.  

• Návštevy v rodinách sme prevažne realizovali 1x 
mesačne za účasti zväčša 2 odborníkov z nášho 
centra. Okrem terénnej formy sme s rodinami 
využívali aj ambulantnú formu sociálnej služby a tiež 

telefonické alebo mailové poradenstvo. 
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

• Ambulantná forma služby bola poskytovaná 
v priestoroch na Skuteckého ulici č. 30 na 5 
poschodí. Ambulantná forma služby dopĺňa 
terénnu formu a priestory poskytujú aj možnosť 
uloženia pomôcok. Počas roka nám pribudlo 
dosť veľa vyrobených pomôcok aj vďaka 
spolupráci našich dobrovoľníkov. Pomôcky do 
rodín aj zapožičiavame. Priestory centra 
využívame aj na skupinové podujatia pre rodiny 
ale aj odborníkov. 

• Snahu poskytovať službu VI čo najkvalitnejšie 
sme sa sieťovali s inými organizáciami 
a odborníkmi.  Zapojením sa do aktivít 
Asociácie poskytovateľov a podporovateľov 
včasnej intervencie  a spoluprácou a účasťou na 
koordinačných stretnutiach siete CVI sme 
prispievali aj k celkovému rozvoju služby VI na 
Slovensku. 
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

Tím CVI BB, n.o. v roku 2019:   
Spolupráca a tímovosť je nevyhnutnou súčasťou kultúry nášho centra.  
V tomto roku prebehli v tíme aj personálne zmeny.  
 
• Mgr. Eva Mrenicová  - riaditeľka CVIBB, n.o. špeciálny pedagóg 
• Mgr. Monika Bugáňová – špeciálny pedagóg 
• Mgr. Nikola Jurčiaková – psychológ 
• Mgr. Katarína Peťko – sociálny pracovník 
• Mgr. Alžbeta Poloňová – liečebný pedagóg  - momentálne na MD 
• Mgr. Marianna Burianová – špeciálny pedagóg – január až júl 2019 
• Mgr. Ivana Švecová – logopéd – dohoda 
• Mgr. Marika Siekelová – sociálny pracovník 
• Mgr. Katarína Wagnerová – špeciálny pedagóg 
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2.2 Vzdelávanie odborných zamestnancov  

• Súčasťou každoročných aktivít zamestnancov je aj 
profesijný rast, ktorý spoločne plánujeme a vzdelávanie 
zamestnancov nasleduje potreby rodín a potreby služby 
a jej neustále  skvalitňovanie. Kvalitná služba je dôvod 
vzdelávania sa odborných zamestnancov centra či už na 
interných alebo iných vzdelávacích aktivitách.  

• Supervízia ako možnosť reflexie svojej práce 
v neustálom skvalitňovaní smerom ku klientovi je pre 
našich odborných zamestnancov prítomná súčasť ich 
odborného aj osobnostného rastu. Obohatením 
a nevyhnutnou súčasťou sú pravidelné intervízie – 
prípadov. 
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2.2 Vzdelávanie odborných zamestnancov  

Odborní zamestnanci sa počas roka 2019 zúčastnili nasledovných vzdelávaní: 
 
• Firma KOUSAK – senzorické pomôcky pre deti – všetci zamestnanci 
• ABA workshop – 3 odborné zamestnankyne 
• Školenie o rutinách – APPVI - všetci odborní zamestnanci 
• Komunikujme spolu O.Z. – Slovník a tvorba slovníka a komunikácie pri ťažko postihnutých deťoch – 

všetci zamestnanci 
• Interné vzdelávanie – zraková stimulácia  - všetci odborní zamestnanci 
• Interné vzdelávanie – štandardy kvality - všetci odborní zamestnanci 
• Interné školenie – sluch a sluchové postihnutia - všetci odborní zamestnanci 
• Komunikácia u detí s PAS – CŠPP Zemianske Kostoľany - všetci odborní zamestnanci 
• Bilaterálna integrácia – 1 odborná zamestnankyňa 
• Kompenzačné pomôcky – p. Reháková – všetci odborní zamestnanci 
• Bazálna stimulácia – 3 odborné zamestnankyne 
• Posunkovanie pre deti so sluchovým postihnutím 2 X – 1 odborná zamestnankyňa 
• Konferencia AAK Bratislava – 1 odborná zamestnankyňa 
• Supervízia  - školenia – 1 odborná zamestnankyňa 
• Skupinová supervízia – 4 x v roku 
• Individuálne supervízie  - 2 odborné zamestnankyne 
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

• V súlade s potrebami rodín centrum poskytuje 
rodinám aj iné formy a možnosti poradenstva 
ako je individuálne poradenstvo. Aktivity 
mimo rodín sa stali neoddeliteľnou súčasťou 
práce centra.  
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Workshopy pre rodičov 
• Na to aby sme vedeli o aké témy majú rodičia 

záujem sme rodiny oslovili s krátkym 
dotazníkom, v ktorom sme mapovali potreby 
rodičov. V nádväznosti na výsledky dotazníka 
sa nám v tomto roku podarilo zrealizovať 
nasledovné workshopy pre rodičov.  

• Vývin reči 1, Vývin reči 2 – pod vedením Mgr. 
Mrenicovej. Kde sme s rodičmi prešli nielen 
vývin reči, ale hlavne možnosti aktivít pri 
ktorých reč rozvíjajú doma. Rodičia si niektoré 
aktivity mohli hneď aj vyskúšať a aktívne sa do 
workshopu zapojiť.  

. 
 

www.cvibb.webnode.sk 

 
• Workshop - Domáce vzdelávanie – sme 

realizovali pre rodičov detí, ktorí ich 
nemajú možnosť zaškoliť a domáce 
vzdelávanie je pre nich jednou z reálnych 
možností vzdelávania sa ich detí. Touto 
témou nás sprevádzali maminky, ktoré 
realizujú domáce vzdelávanie so svojimi 
detičkami a majú s ním reálne skúsenosti.   

• Prednášku o vývine reči sme realizovali aj 
pre rodičov mestkých detských jaslí 
v Banskej Bystrici.   

• Škola lásky v rodina a Ako zadávať 
hranice boli témy workshopov, ktoré sme 
v spolupráci s RC Svet rodiny vo Zvolene 
uskutočnili na troch stretnutiach. Tieto 
workshopy boli určené aj pre verejnosť 
a viedla ich Mgr. Mrenicová 



2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Rodičovská skupina 

• Skupina rodičov detí 
s autizmom – každých cca 4 - 5 
týždňov s počtom 5 – 12 
rodičov sa už tretí rok 
stretávala skupina rodičov detí 
s autizmom.  Tento rok sa na 
stretnutiach často rozoberala 
téma zaškolenia detí. Hovorili 
sme veľa o možnostiach 
a spôsoboch zaškolenia nielen 
v materských ale aj základných 
školách. Do skupiny pribudli 
noví rodičia 
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Workshopy pre odborníkov 
• „Komunikácia nie je len reč“ bol názov konferencie v rámci rovnomenného 

projektu, ktorý sme realizovali za podpory Nadácie deti Slovenska. 
V spolupráci a podporou Mesta Banská Bystrica sa  na konferencii predstavili  
pozvaní odborníci z oblasti náhradnej augumentatívnej komunikácie 
z Ružomberka aj z Bratislavy aj z nášho regiónu. Konferencia mala za úlohu 
podporiť povedomie o AAK komunikácii a jej rozvoji pre deti aj v našom 
regióne. 

• V nádväznosti na konferenciu sme zorganizovali školenie pre odborníkov - 
Tvorba slovníka pri náhradnej komunikácii, ktoré lektorovali skúsené 
kolegyne s O.Z. KOMUNIKUJME SPOLU.  

• Ďalšou aktivitou smerovanou aj na odborníkov v regióne bola prednáška 
o senzorických pomôckach od firmy KOUSAK.  

 
• Stretávanie sa s inými odborníkmi – odborné aj ľudské stretnutia - podporujú 

myšlienku vytvárania siete podpory pre rodiny, ktoré máme v našej 
starostlivosti.  
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Týždeň dobrovoľníctva  

• Zapojenie sa do týždňa dobrovoľníctva – workshop – tvorivé dielne 
s výrobou pomôcok do rodín je už pravidelnou akciou. Vyrobené 
pomôcky nielen v rodinách používame, ale aj do rodín 
zapožičiavame a tým šetríme čas rodičom, krorý ho potom môžu 
venovať svojim deťom. Počas roka 2019 s nami spolupracovalo 14 
dobrovoľníkov.  

• Súčasťou tvorivých dielní a medzi najaktívnejších  
dobrovoľníkov sa zaradili pracovníčky  
zo Slovenskej sporitelne, a.s.  
z pobočky v Banskej Bystrici, ktorým  
za ich čas aj touto cestou  
vyjadrujeme naše poďakovanie.  
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Pred – adventné stretnutie 
s rodinami  
• V spolupráci s Bábkovým 

divadlom na Rázcestí v Banskej 
Bystrici sme koncom novembra  
pripravili krásne predstavenie pre 
naše rodiny. 

• Tento jedinečný zážitok si s nami 
prišlo vychutnať niekoľko rodín. 
Pre niektoré detičky to bola prvá 
možnosť návštevy bábkového 
divadla. Rodiny ocenili možnosť 
mať takúto skúsenosť  
v bezpečnom prostredí rodín 
s podobnými skúsenosťami 
a prežívaním.     
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Využívanie vytvorenej senzorickej miestnosti 

• Veľmi sa tešíme z našej kompletne vybavenej senzorickej miestnosti, ktorú využívame pri 
ambulantnej forme poradenstva. Špeciálne zariadená a nadizajnovaná miestnosť má 
stimulovať jednotlivé zmysly a poskytovať priestor pre aktivity na uplatnenie terapie 
senzorickej integrácie. Prvky tejto terapie alebo senzorické stratégie uplatňujeme aj v bežnom 
prostredí (Domáce prostredie). 

• Tieto stratégie sú užitočné najmä v prípade, ak chcete eliminovať vysokú úroveň aktivity, alebo 
naopak zvýšiť úroveň bdelosti u pasívnych detí. Preukázali sa ako efektívne u detí, ktoré 
vyhľadávajú zmyslové podnety a prejavujú sa neprimeranou aktivitou alebo neštandardným 
správaním. Senzorické stratégie alebo aktivity sa vykonávajú podľa individuálnych potrieb 
a špecifík daného dieťaťa. Senzorická integrácia je jedna z oblastí, ktoré obohacujú naše 
poradenstvo a našu prácu s deťmi. 
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Benaudira 
• V rámci špeciálno pedagogickej poradenskej činnosti sme poskytovali 

klientom individuálny sluchový tréning Benaudira. Tréning je spestrením 
služieb, ktoré v centre poskytujeme aj svojou jedinečnosťou.    
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Plienková pomoc v spolupráci s DM  drogériou 
a slovenskou katolíckou charitou.  

• V rámci projektu plienkovej pomoci sme v spolupráci 
s DM drogériou vytipovali rodiny. 5 rodín mohlo počas 
celého roka čerpať podporu formou kupónov na plienky 
v DM drogériách v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Žiari 
nad Hronom a v Banskej Štiavnici.  
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Darujme Vianoce... 🌲😇🌲.  
• Darujme Vianoce bol názov akcie, 

s ktorou nás oslovilo O.Z. 
Gorazdík. Spolu s nami vytvorili 
potravinovú zbierku v deň 
jasličkovej slávnosti vo farnosti. 
Potraviny z tejto zbierky vo 
farnosti v obci Kováčová 
poputovali ešte v rámci 
vianočných dní do rodín a potešili 
3 naše rodiny, ktoré potrebujú aj 
takúto podporu.  Občanom 
Kováčovej patrí naše 
poďakovanie. V rámci tejto akcie 
sme obyvateľom obce Kováčová 
predstavili a prezentovali  prácu 
nášho centra 
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a  
odbornú verejnosť 

Opri sa o mňa  
• V spolupráci s Centrom dobrovoľníctva sme sa zapojili do 

realizácie projektu Opri sa o mňa. V tomto projekte sme 
spoločne podporili rodiny – do ktorých aktívne chodili 
dobrovoľníci v rámci odľahčovacej služby. Primárne je projekt 
určený pre súrodencov detí so zdravotným postihnutím, ku 
ktorým pravidelne dochádza dobrovoľník. V našich rodinách 
sa dobrovoľníci ale stretávali aj priamo s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením. 

• Tento projekt budeme aj naďalej rozvíjať a aktívne v ňom 
pokračovať a aj takto podporovať rodiny hlavne v meste 
Banská Bystrica. 
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2.4 Spolupráca s komunitou 

• BBSK jeho poslanci  a hlavne oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva BBSK sú veľmi 
dôležitou súčasťou siete podpory a spolupráce nášho centra aj v súvislosti zapojenia 
nášho centra do spoločného hľadania a vytvorenia stratégie rozvoja včasnej 
intervencie v našom kraji.  

• Ako veľmi dôležitú udalosť v nadviazaní aktívnej a úzkej spolupráce vnímame 
vytvorenie zmluvy o spolupráci a dohodnuté aktívne vstupy našich poradcov priamo 
na Neonatologickú kliniku Banskej Bystrici. 

• Medzi veľmi aktívnymi spolupracujúcimi organizáciami v roku 2019 chceme spomenúť 
aj Centrum dobrovoľníctva s projektom Opri sa o mňa  a Týždňom dobrovoľníctva 

 
Spomedzi ďalších aktívnych  vyberáme: 
• OZ  Návrat, OZ Dedeso, OZ Stadetore, OZ Sposa, OZ Nožička, OZ Človiečik 
• Klinickí logopédi v okrese Zvolen, Banská Bystrica, Detva, Krupina 
• CŠPP Banská Bystrica, CŠPP Zvolen, CPPPaP Banská Bystrica 
• ÚPSVaR Banská Bystrica 
• Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením 
• MsÚ Banská Bystrica, MsÚ Zvolen 
• Asociácia podporovateľov a poskytovateľov služby včasnej intervencie 
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3. Ročná účtovná závierka a 
zhodnotenie základných údajov v nej 

obsiahnutých 
• Ročná účtovná závierka spracovaná ako samostatná príloha 

Výročnej správy za rok 2019. 
• 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. 
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4. Prehlásenie revízorky k 
ročnej účtovnej závierke 

• Ing. Monika Kiraly, 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.    
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5. Prehľad o hospodárení 

Za rok 2019 dosiahla nezisková organizácia kladný hospodársky 
výsledok vo výške 4231,36€. 
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Náklady za rok 2019 

p.č. Náklady   

1. Spotreba materiálu 7730,46€ 

2. Služby (stravovanie,účtovné,poštovné,telefón ...) 20386,44€ 

3. Mzdové náklady  53857,58€ 

4. Zákonné sociálne poistenie a sociálne náklady 18858,14€ 

5. Ostatné náklady 9939,20€ 

Náklady spolu 110770,82€ 

Výnosy za rok 2019 

p.č. Výnosy   
1. Výnosy z činnosti CVI 13098,07€ 

2. Prijaté príspevky od PO 5046,00€ 

3. Prijaté príspevky od FO 933,90€ 

4. Prijaté príspevky z podielových daní 1577,91€ 

5. Dotácie 94029,60€ 

6. Ostatné príjmy 316,70€ 

Výnosy spolu 115002,18€ 



6. Prehľad rozsahu príjmov 
(výnosov) v členení podľa 

zdrojov 
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p.č. Príjmy   

1. Výnosy z činnosti CVI 13098,07€ 

2. Prijaté príspevky od PO 5046,00€ 

3. Prijaté príspevky od FO 933,90€ 

4. Prijaté príspevky z podielových daní 1577,91€ 

5. Dotácia VUC 91176,00€ 

6. Ostatné príjmy 3170,30€ 

Príjmy spolu 115002,18€ 



7. Stav a pohyb majetku a 
záväzkov neziskovej organizácie 
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Č. Druh majetku   

1. 

Z toho 

Neobežný majetok /netto/: 8470,66€ 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby   

- samost. hnut. veci 8470,66€ 

- drobný DHM   

- obstaranie DHM   

2. 

Z toho 

Obežný majetok 4638,87€ 

Ostatné pohľadávky   

Pohľ. z obch. styku 77,00€ 

Finančné účty 4561,87€ 

Pokladňa, ceniny 132,50€ 

Bankové účty 4429,37€ 

Majetok spolu 13109,53€ 

Č. Druh záväzkov   

1. Rezervy 1646,54€ 

2. 

Z toho 

Dlhodobé záväzky: 15,2€ 

Záväzky zo sociálneho fondu 15,2€ 

3. 

Z toho 

Krátkodobé záväzky   

Záväzky z obchodného styku   

Záväzky voči zamestnancom   

Zúčtovanie so SP a ZP   

Daňové záväzky   

Záväzky voči ŠR a samosprávou   

Záväzky spolu 1661,74€ 

      



8. Ekonomicky oprávnené náklady 
na jedného prijímateľa sociálnej 
služby podľa druhu poskytovanej 
sociálnej služby za kalendárny rok 

• Ekonomicky oprávnené náklady Podľa § 72 ods. 5 zákona NR 
SR č. 448/2008 Z.z. zákona o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( 
živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
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1. Mzdy a odvody 74 690,87€ 

2.       Spotrebované náklady 7 730,46€ 

3.       Služby – nájom komunikačné náklady                
a iné. 

21 068, 85€ 

4.       Dane a poplatky  6,00€ 

5.       Ostatné  náklady  - poistenie aut, 
poistenie zodpovednosti a iné 

1581,64€ 

6.     Odpisy 5693,00€ 

Spolu náklady  110 770, 82€ 

Počet odpracovaných hodín 7081€ 

Priemerné EON na 1 hodinu poskytnutej 
sociálnej služby  

15,64€ 



9. Zmeny a nové zloženie 
orgánov neziskovej organizácie, 

ku ktorým došlo v priebehu 
roka 2019 

 • V priebehu roka 2019 nedošlo k žiadnym 
zmenám v zložení orgánov Centra včasnej 
intervencie Banská Bystrica, n. o.  
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10. Ďalšie údaje určené 
správnou radou 

• Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na 
zverejnenie vo Výročnej správe za rok 2018.  

 

www.cvibb.webnode.sk 



11. Vyjadrenie revízora 

Revízor preskúmal hospodárenie CVI Banská Bystrica n. o. a 
nemá pripomienky. 

• Výročnú správu vypracovala: 

 Mgr. Eva Mrenicová 

• Správna rada v zastúpení:  

 doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 

• Revízor: 

 Ing. Monika Kiraly 
 

 

 

V Banskej Bystrici,  6.5.2020     
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