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1. Úvod 

Piaty rok pôsobenia centra bol zase iný. Jeho obraz bol tvorení odbornými zamestnancami centra, 
rodinami, ktoré mali záujem o službu VI, pretože to, čo sa deje v centre, tvoria hlavne ľudia, ktorí 
sú v ňom. Jedinečnosť tomuto roku dala ale aj pandémia Covid 19, ktorá zasiahla do života nám 

všetkým. Neistota, strach z nepoznaného boli častou témou rozhovorov v rodinách.  Jednoznačne 
rok 2020 bol rokom, kedy sme služby presunuli aj do online priestoru a aj touto cestou sme 
poskytovali cielené poradenstvo a sociálnu službu rodinám, aby v neistej a neľahkej situácii 

nezostávali sami. Veľa sme boli spolu aj počas vzdelávaní, ktoré prinášali priestor byť spoločne.  
 

Aj keď tento rok vnímam ako veľmi náročný, predsa ho vnímam aj ako jedinečný a krásny v tom, 
ako sme si mohli ohmatať dôležitosť našich blízkych vzťahov a dôležitosť RODINY.  

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

vytrvalosť, odbornosť a angažovanosť. V neposlednej miere za ich schopnosť reagovať na 
vzniknutú situáciu a aj v nej byť schopní podporiť rodiny a deti s ktorými pracujeme.  

 
Slovo ďakujem patrí aj dobrovoľníkom a našim stálym podporovateľom.  

 
  

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 2020 s uvedením vzťahu k 
účelu založenia neziskovej 
organizácie 

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, 
n.o. počas roka 2020 vykonávala nasledovné 
činnosti a realizovala projekty:  
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

• Cieľom sociálnej služby včasnej 
intervencie ( služby VI ) je poskytovať 
podporu a pomoc, s cieľom najvyššej 
možnej integrácie dieťaťa a jeho rodiny 
života v komunite, kde žijú. Služba VI je 
sociálna služba pre rodinu v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktorá je ohrozená 
izoláciou z dôvodu starostlivosti o dieťa 
so špecifickými potrebami. 

• V rámci sociálnej služby sme v roku 2020 
boli v kontakte s 117 rodinami, ktoré nás 
oslovili a bola im poskytnutá sociálna 
služba včasnej intervencie. Z počtu 117 
rodín v roku 2020 bolo 46 nových 
kontaktov s rodinami. Sledujeme každý 
rok nárast záujmu o sociálnu službu.  
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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, 
online poradenstvo  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. V roku 2020 boli ambulantné služby pre pandemickú 
situáciu využívané v menšej miere.  Ambulantná forma služby dopĺňa terénnu 
formu a priestory poskytujú aj možnosť uloženia pomôcok. Pomôcky do rodín aj 
zapožičiavame. Priestory centra využívame aj na skupinové podujatia pre rodiny 
ale aj odborníkov. 
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2.1 Sociálna služba včasnej intervencie 

Tím CVI BB, n.o. v roku 2020:   
Práca v tíme odborníkov nám umožňuje používať informácie z rôznych disciplín 
tak, aby sme získali komplexný pohľad. Je pre nás dôležité uznať aj rolu a 
perspektívu klienta - rodiny, ktorý sa počas služby stáva členom tímu. Tím 
stanovuje spoločné ciele a spoločne pracuje na ich napĺňaní.   
 
• Mgr. Eva Mrenicová  - riaditeľka CVIBB, n.o. špeciálny pedagóg 
• Mgr. Monika Bugáňová – špeciálny pedagóg 
• Mgr. Nikola Jurčiaková – psychológ 
• Mgr. Katarína Peťko – sociálny pracovník - momentálne na MD 
• Mgr. Alžbeta Poloňová – liečebný pedagóg  - momentálne na MD 
• Mgr. Marika Siekelová – sociálny pracovník 
• Mgr. Katarína Wagnerová – špeciálny pedagóg 
• Mgr. Hana Psotková- psychológ 
• Mgr. Jana Podhorská - liečebný pedagóg   
• Mgr. Anna Vnučáková - sociálny pracovník 
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2.2 Vzdelávanie odborných zamestnancov  

• Súčasťou štandardov kvality v našom zariadení je 
aj plánovaný profesijný rast odborných 
zamestnancov. Ten realizujeme jednak 
plánovaným pravidelným vzdelávaním, 
kedy  vzdelávanie zamestnancov kopíruje potreby 
rodín a potreby služby a jej neustále  
skvalitňovanie, či už formou interných alebo 
externých vzdelávaní. Počas roku 2020 sme využili 
možnosti ponúkaných online vzdelávaní.  

• K štandardom kvality v centre patrí aj supervízia 
práce odborných zamestnancov – individuálna aj 
skupinová.  
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2.2 Vzdelávanie odborných zamestnancov  

Odborní zamestnanci sa počas roka 2020 zúčastnili nasledovných 
vzdelávaní: 
 
• firma KOUSAK – senzorické pomôcky pre deti – celý tím 
• Používanie rozhovoru o rutinách a plánovanie s rodinou ( interné školenie CVI ZA, n.o.- 

celý tím 
• Dlhodobé vzdelávanie poradcu včasnej intervencie – 1 kolegyňa 
• Bazálna stimulácia II. – 3 kolegyne,  
• Interné školenie - Bazálna stimulácie -  celý tím 
• Handle prístup 1, 2 – 3 kolegyne 
• Rozvoj hrou s Lindou Cecavovou – pre deti s PAS – 3 kolegyne 
• Včasná diagnostika u detí s PAS – workshop – 5 kolegýň 
• Handling a polohovanie detí – celý tím v spolupráci CVI ZA 
• Interné školenie  - Ako zadávať deťom hranicu a prečo – celý tím 
• Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi  

(online workshop) - OZ Adrosko – 1 kolegyňa 
• Posunkovanie pre sluchovo postihnuté deti – CVI ZA – 1 kolegyňa 
• Supervízia  - školenia – 1 odborná zamestnankyňa 
• Skupinová supervízia – 4 x v roku 
• Individuálne supervízie  - zamestnanci na plný úväzok  
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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.  

 

www.cvibb.webnode.sk 



2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Workshopy pre rodičov 
• Pod vedením Mgr. Mrenicovej sme ešte 

v januári 2020 urobili workshop Vývin reči 3., 
ktorý bol pokračovaním stretnutí z roku 2019, 
kde sme s rodičmi prešli hlavne možnosti aktivít 
pri ktorých reč rozvíjajú doma. Rodičia si 
niektoré aktivity mohli hneď aj vyskúšať 
a aktívne sa do workshopu zapojiť.  

• Po príchode pandémie sme rodičov spájali 
a podporili online vzdelávaním v nasledovných 
témach pod vedením Mgr. Mrenicovej – Vývin 
reči, Imitácie a gestá, Ako a prečo rozvíjame 
grafomotoriku, Vzdelávanie detí a ich integrácia 
v spolupráci s Mgr. Luptákovou. Celkovo sme 
zrealizovali 5 online vzdelávaní. . 

• Veľmi pekné a podnetné bolo online stretnutie 
rodičov a diskusia na tému  - Podpora vývinu 
dieťaťa a výživové doplnky, kde rodičia 
v riadenej diskusii hovorili spolu o možnostiach 
a vlastných skúsenostiach s rôznymi výživovými 
doplnkami. Niektoré workshopy sme nahrali 
a máme ich k dispozícii pre rodičov 
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• V spolupráci s Platformou rodín 
detí so zdravotným znevýhodnením 
a Centrom pre rodiny vo Zvolene 
a komunitným centrom OKO vo 
Zvolene sme zrealizovali prednášku 
– Práva detí so zdravotným 
znevýhodnením v sociálnych 
službách a v školstve s účasťou 
rodičov aj odborníkov z regiónu.  



2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Týždeň dobrovoľníctva  
• Zapojenie sa do týždňa dobrovoľníctva je v našom centre 

už tradičná aktivita. V roku 2020 sme v rámci tejto aktivity 
pripravili prednášku s možnosťou účasti k téme – sociálne 
služby v pôsobnosti obce, ktorú sme pripravili v spolupráci 
s oddelením sociálnych vecí MU BB s pani Mgr. Beátkou 
Stykovou.  
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Spolupráca so zamestnancami SLSP – ocenenie SRDCE NA 
DLANI pre našich dobrovoľníkov  
• Už od roku 2018 funguje dlhodobá dobrovoľnícka spolupráca 

medzi Slovenskou sporiteľňou a.s., Retailové procesné 
centrum v Banskej Bystrici a Centrom včasnej intervencie BB. 
Spoločne trikrát do roka organizujeme tvorivé dielne, na 
ktorých zamestnanci Slovenskej sporiteľne vytvárajú rôzne 
pomôcky, ktoré slúžia napríklad na rozvoj jemnej motoriky, 
zrakovej stimulácie či rozvoj sluchu a pod. Tieto pomôcky 
potom využívajú deti vo veku 0 – 7 rokov, ktoré sú klientmi 
Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici, n.o. Pomáhajú 
tak vo veľkom rodinám a ich deťom s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom. 
V roku 2020 sa zapojili aj do akcie s názvom “Krabičková 
výzva”. Ide o zakúpenie pomôcok rodinám v slabšej sociálnej 
situácii, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. A vo februári 
tohto roku sme ešte stihli zrealizovať jednu tvorivú dielňu 
s výrobou pomôcok do rodín.  Za aktivity, ktoré pre nás robia 
sme ich nominovali na cenu Srdce na dlani, ktorú aj získali. 
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2.3 Projekty a podujatia pre rodiny a 
odbornú verejnosť 

Využívanie vytvorenej senzorickej miestnosti – projekt „Herničky“ 
• 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). 

• Senzorická miestnosť bola počas zlepšenej pandemickej situácie pri zvýšených 
bezpečnostných opatreniach využívaná rodinami v projekte Herničky. Projekt 
dáva priestor na stretávanie sa rodín, adaptáciu detí v novom neznámom 
prostredí, zdieľanie skúseností medzi rodičmi. 
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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. Sluchový tréning 
pod vedením certifikovanej trénerky Mgr. Bugáňovej 
absolvovalo v roku 2020 10 detí.  
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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 opäť zapojili do 
realizácie projektu Opri sa o mňa. V tomto projekte sme 
spoločne podporili rodiny – do ktorých aktívne chodili 
dobrovoľníci v rámci odľahčovacej služby. Tento projekt 
budeme aj naďalej rozvíjať a aktívne v ňom pokračovať a aj 
takto podporovať rodiny v meste Banská Bystrica ale aj v iných 
mestách podľa možnosti dobrovoľníkov. V decembri roku 2020 
sme sa s Centrom dobrovoľníctva dohodli na prebratí projektu 
a jeho samostatnej realizácii.  
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2.4 Spolupráca s komunitou 

• Tak ako všetky činnosti aj spolupráca s komunitou v roku 2020 bola poznačená novou 
situáciou a pandémiou. Hlavné ďakujem za spoluprácu a podporu v tomto náročnom 
roku patrí BBSK a hlavne oddeleniu sociálnych vecí a zdravotníctva BBSK, bez ktorého 
podpory by bolo naše fungovanie a podpora rodín ohrozená.  
 

Spomedzi aktívnych  spolupracujúcich organizácií vyberáme: 
 
• Centrum dobrovoľníctva s projektom Opri sa o mňa   
• 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 
• Centrum pre rodiny vo Zvolene 
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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 2020. 
• 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 2020 dosiahla nezisková organizácia záporný hospodársky 
výsledok vo výške –2432,85€. 

www.cvibb.webnode.sk 

Náklady za rok 2020 

p.č. Náklady   

1. Spotreba materiálu 5 473,63€ 

2. Služby (stravovanie,účtovné,poštovné,telefón ...) 18 462,60€ 

3. Mzdové náklady  69 427,13€ 

4. Zákonné sociálne poistenie a sociálne náklady 24 239,03€ 

5. Ostatné náklady 9 772,57€ 

Náklady spolu 127 374,96€ 

Výnosy za rok 2020 

p.č. Výnosy   
1. Výnosy z činnosti CVI 5 066,00€ 

2. Prijaté príspevky od PO 1 113,20€ 

3. Prijaté príspevky od FO 400€ 

4. Prijaté príspevky z podielových daní 1 040,11€ 

5. Dotácie 117 174,00€ 

6. Ostatné príjmy 148,80€ 

Výnosy spolu 124 942,11€ 



6. Prehľad rozsahu príjmov 
(výnosov) v členení podľa 

zdrojov 
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p.č. Príjmy   

1. Výnosy z činnosti CVI 5 066,00€ 

2. Prijaté dary 148,80€ 

3. Prijaté príspevky od PO 1 113,20€ 

4. Prijaté príspevky od FO 400,00€ 

5. Prijaté príspevky z podielových daní 1040,11€ 

6. Dotácia VUC 111 456,00€ 

7. Dotácie MPSVaR 5 718,00€ 

Príjmy spolu 124 942,11€ 



7. Stav a pohyb majetku a 
záväzkov neziskovej organizácie 

www.cvibb.webnode.sk 

Č. Druh majetku   

1. 

Z toho 

Neobežný majetok /netto/: 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby   

- samost. hnut. veci 4 821,00€ 

- drobný DHM   

- obstaranie DHM   

2. 

Z toho 

Obežný majetok 

Ostatné pohľadávky   

Pohľ. z obch. styku 

Finančné účty 2 805,99€ 

Pokladňa, ceniny 644,24€ 

Bankové účty 2 161,75€ 

Majetok spolu 7 626,99€ 

Č. Druh záväzkov   

1. Rezervy 2 189,58€ 

2. 

Z toho 

Dlhodobé záväzky: 

Záväzky zo sociálneho fondu 72,13€ 

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 72,13€ 

      



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

služby za kalendárny rok 2020 

• 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 93 666, 16€ 

2.       Spotrebované náklady 5 324,83€ 

3.       Služby – nájom komunikačné náklady                
a iné. 

19 852,49€ 

4.       Dane a poplatky  183,00€ 

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

4 547,02€ 

6.     Odpisy 3 649,66€ 

Spolu náklady  127 223,16€ 

Počet odpracovaných hodín 8 243€ 

Priemerné EON na 1 hodinu poskytnutej 
sociálnej služby  

15,43€ 



9. Zmeny a nové zloženie 
orgánov neziskovej organizácie, 

ku ktorým došlo v priebehu 
roka 2020 

 • V priebehu roka 2020 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 2020.  
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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,  17.6.2021    
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