Výročná správa
Centra včasnej intervencie Košice, n.o.

za rok 2021
“Prajeme si, aby sa rodinám s deťmi
so zdravotným znevýhodnením žilo medzi bežnými rodinami dobre.”
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Predslov
Ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nepoznám
väčšiu komunitu. A nemám tým na mysli veľký počet členov. Narážam skôr na rozsah vízií a súvislostí, v akých uvažujú.
Rodinám, v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením poskytujú podporu v podobe odborných rád od špecialistov z rôznych
oblastí vývoja dieťaťa. Organizovaním podporných skupín umožňujú
rodičom vidieť viaceré možnosti vďaka zdieľaniu vlastných skúseností. Sprevádzaním v domácom prostredí dávajú kompetencie pri rozhodovaní rodinám, aby si sami zvolili tú najlepšiu cestu, ktorá zohľadňuje ich vlastné rutiny, hodnoty a potreby.
Premýšľajú “vo veľkom”. Neuvažujú len o tom, aké služby dokážu poskytnúť rodinám do určitého veku dieťaťa, ale premýšľajú aj
nad tým, ako zabezpečiť prenos získaných zručností a nadobudnutých vedomostí do ďalších štádií vývoja. Vtedy, keď rodiny opustia
službu včasnej intervencie. Vtedy, keď deti, ktorým poskytovali podporu, nastupujú do vzdelávacieho prúdu materských či základných
škôl.
Uvažujú, ako podporiť rodiny pri získavaní ﬁnancií potrebných
pre nadväzujúci a kontinuálny rozvoj dieťaťa.
Snažia sa vyvolávať zmenu v systéme tým, že navrhujú, aplikujú
a overujú rôzne kroky v malom, ale priamo na miestach, kde je to
potrebné.
Získavajú tak spätnú väzbu od konkrétnych rodín z konkrétnych situácií. Nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti, o ktoré sú
ochotní sa deliť.
To je pre mňa Centrum včasnej intervencie v Košiciach.
Ďakujem vám za to, že ste - priatelia.
Miša Vlasáková
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Príbeh sociálnej služby

V roku 2014 SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien iniciovala projekt s názvom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku - so zameraním na deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Naše centrum sa
v apríli 2016 stalo súčasťou vznikajúcej siete Centier včasnej intervencie
založených so spoluúčasťou nadácie SOCIA a vybralo sa tak na novú,
neznámu a neprebádanú cestu s vedomím, že samotná cesta musí byť na
začiatku cieľom.
Dôvodom pre vznik siete Centier včasnej intervencie bola potreba zaviesť
do praxe pre Slovensko inovatívny, no v zahraničí už dobre etablovaný pohľad na starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením v ranom veku.
Tento nový pohľad upriamuje pozornosť odbornej aj laickej verejnosti nielen
na dieťa so zdravotným znevýhodnením a jeho vývinové oslabenia, ale aj
a najmä na jeho rodinu a potreby všetkých jej členov. Absolútne nový koncept dáva rodinu do popredia v prvom rade preto, že vníma jej nesmiernu
dôležitosť v starostlivosti o dieťa so zdravotným znevýhodnením v ranom
veku. Chápe, že rodina je systém, ktorý si zaslúži vlastnú mieru pozornosti
a hľadanie odpovede na otázku, ako ju čo najlepšie a čo najskôr podporiť
tak, aby aj napriek nepriaznivej situácii narodenia dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením neprestala byť plne funkčnou - šťastnou, spokojnou, zaradenou vo svojej komunite. Spokojná rodina je najkvalitnejším prostredím
pre podporu vývinu dieťaťa v ranom veku a pri podpore vývinu dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením platí táto premisa obzvlášť.
Centrá včasnej intervencie začali ako prví poskytovatelia na
Slovensku poskytovať službu včasnej intervencie ako SOCIÁLNU službu
pre rodiny s deťmi v roku 2015. Legislatívne spadá služba včasnej intervencie pod Zákon o sociálnych službách, čo do veľkej miery formuje jej
obsah a celkovú pôsobnosť. Ako sociálna služba sa služba včasnej intervencie v priebehu niekoľkých posledných rokov stala dôležitým dielikom
v puzzle napĺňania potrieb detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín
a jej prínos pre túto tému je dnes už nepopierateľný. Postupne sa sieť poskytovateľov rozširuje aj o verejných a ďalších neverejných poskytovateľov
vo všetkých krajoch, z čoho máme obrovskú radosť. Zároveň sa tešíme,
že môžeme byť súčasťou siete prvých centier - centier, ktoré túto službu
nie len zaviedli do praxe, ale ktoré naďalej hľadajú spôsoby, ako ju poskytovať v našich aktuálnych podmienkach kvalitne - odborne a so srdcom,
v prepojení a nadväznosti na ďalšie typy služieb pre deti so zdravotným
znevýhodnením.
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Aktuálna situácia rodín detí so zdravotným
znevýhodnením
Nevieme povedať koľko rodín v meste Košice a okrese Košice okolie vychováva dieťa so zdravotným znevýhodnením v ranom
veku. Tieto rodiny žijú medzi nami nenápadne, potichu a často sa pokúšajú svoje ťažkosti riešiť sami. Mesto Košice ani Košický samosprávny
kraj, rovnako, ako naša krajina ako celok, nemajú zatiaľ vypracovanú multidisciplinárnu, nadrezortnú stratégiu zameranú na ich podporu.
Stratégiu, ktorá by vychádzala z mapovania ich skutočných potrieb a opierala sa o skutočné čísla. Našou ambíciou je prispieť k vytvoreniu tejto
stratégie vlastným príbehom. Počúvame o malých aj veľkých radostiach
a starostiach rodičov, ktorí sa na nás obrátia s prosbou o pomoc. Nechávame rodiny hovoriť a staráme sa o to, aby aj ich hlas v Košiciach mohol
zaznieť. Každý príbeh nás má čo naučiť o tom, čo je potrebné robiť. Každý
jeden jedinečný príbeh nám zároveň pripomína, že by sme ani my
v Košiciach nemali vo svojej každodennosti zabúdať na budovanie
záchrannej siete podpory, ktorá nás podrží, keď sa nám stane niečo,
s čím sme nerátali. Napríklad narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Alebo len narodenie bábätka o čosi skôr, než sme čakali…
Tak ako sa to stalo Kováčikovcom…
… príbeh tejto rodiny začína krásnym niekoľkoročným vzťahom, prevereným spoločným životom v zahraničí. Milému páru sa po niekoľkých rokoch
podarilo počať bábätko. Ich radosť bola neskutočná - boli mladí, úspešní,
vďaka usilovnej práci aj ﬁnančne dobre pripravení založiť si rodinu. Bábätko prišlo v správny čas! Po náročnom rozhodovaní sa rozhodli prísť žiť ešte
pred pôrodom späť na Slovensko. Aby boli bližšie rodičom, súrodencom…
aby ich dieťatko malo okolo seba veľa láskyplných príbuzných a oni dostatok potrebnej pomoci. Lenka má jednu sestru, Robo dvoch súrodencov…
o bratrancov a sesternice nebude núdza :).
Tehotenstvo prebiehalo v poriadku, absolvovali všetky povinné testovania
a kontroly, dokonca aj pre svet už raritný, a u nás stále aktuálny test “pitia
cukrovej vody” :). Nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť akýkoľvek problém a manželia sa spokojne tešili na svoje prvé dievčatko.
V jednu májovú nedeľu sa však stalo niečo, s čím nerátali. Bábätko sa
začalo pýtať na svet. Prečo? Veď je ešte priskoro. Lenka je len v siedmom
mesiaci! Radosť z očakávania okamžite vystriedali obavy o život bábät-
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ka, ale aj život mamičky. Šikovné sestry a lekári na oddelení neonatológie
vedeli, čo robiť, no pôrod nebolo možné zastaviť. A malá Zorka mala len
1300g, keď ju mamka priviedla na svet.
Bábätko, ktoré sa narodí výrazne predčasne, má sťažený štart do života.
Neplánovane a prirýchlo je oddelené od mamky, z chráneného prostredia bruška sa ocitne v inkubátore, vyžaduje špeciálnu starostlivosť a jeho
mamka, o inak už pomerne bežnom “rooming in”, môže len snívať. Pre
malú kapacitu novorodeneckého oddelenia je čoskoro po pôrode poslaná domov. Sama. Mliečko si môže odstriekavať a nosiť ho bábätku, ktoré
necháva v nemocnici. Len s personálom. Bez mamky. Samé. Mamka ho
môže samozrejme každý deň vidieť. Aspoň na chvíľu podržať…Emocionálny nápor, ktorý takáto situácia rodičom prináša, je vždy enormný. A to je
len začiatok.

radkyňa z centra. “Áno, radi sa s vami a malou Zorkou stretneme. Určite
budeme mať priestor vypočuť si všetky vaše otázky. Vyhovoval by vám
termín…?” Lenka má slzy v očiach. Ešte nevie, čo presne má čakať, nevie,
ako bude ich spolupráca s centrom fungovať a či ju vôbec budú dlhodobo
potrebovať. Ale už MÁ NÁDEJ. Má nádej, že tu je niekto, kto chápe, čím
prešli a stále prechádzajú. Má nádej, že niekto rozumie tomu, že v prvom
rade oni - rodičia musia byť o.k. na to, aby mohli svoje dieťa vychovávať.
Má nádej, že ich hlas bude niekto počuť. A nielen to. Bude hľadať cesty
ako im pomôcť.
Aj preto včasná intervencia ako sociálna služba, jeden z dôležitých
dielikov puzzle v starostlivosti o kvalitu života ľudí v Košiciach a na
Slovensku.

Aj Lenka s Robom prežili mnoho dní bez svojho dievčatka. Keď konečne nastal vytúžený deň “D” a mohli si malú Zorku odniesť domov, dostali
prepúšťaciu správu plnú odporúčaní a informácií, ktorým boli schopní len
málo rozumieť. Čo ich čaká ďalej? Kolotoč vyšetrení v rôznych ambulanciách. Každé vyšetrenie prináša nové informácie a nové odporúčania na
nové vyšetrenia a z nich plynúce nové odporúčania. Čo to celé znamená?
Zorka nemá žiadnu diagnózu. Je alebo nie je vlastne zdravým dieťaťom? Na čo sa majú pripraviť? Kedy budú môcť opäť spokojne žiť? A budú
vôbec? Lekári majú na vysvetľovanie málo času…Zorkina pediatrička zas
málo skúseností s podobnou situáciou. Lenkini a Robovi rodičia sú plní
obáv rovnako ako oni. Celá rodina zažíva ťažké chvíle. Ako majú túto situáciu zvládnuť?
Pri kontrolnom vyšetrení v jednej z ambulancií padne Lenke zrak na leták
Centra včasnej intervencie Košice, n.o. Rýchlo si vyhľadá web www.cvikosice.sk. “Sprevádzanie, podpora a odborná pomoc. Cieľom včasnej
intervencie je pomôcť rodičom nájsť správnu cestu, ako podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti
a schopnosti… Včasná intervencia sa realizuje v prirodzenom prostredí rodiny. Doma je miesto, kde dieťa spoznáva svet a získava
svoje prvé skúsenosti… Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti
rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať
do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či
odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do
iných rovesníckych skupín…”
Toto chcem! To je to, čo naša rodina potrebuje. Ako sa k nim mám dostať?
Robo vyplní krátky objednávací formulár a o pár dní ich kontaktuje po-
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Príbeh ALKY
ALKA je krásny pestrofarebný vtáčik, ktorý sa rodí v chladných vodách severného mora. Aby tento drobný tvor v studenom podnebí prežil
rané obdobie svojho života, má telo chránené hrubou vrstvou tuku. Tuk
ALKE poskytuje ochranu. Stará sa o jej základné bezpečie…
Príroda ho ALKE dopriala, lebo veľmi dobre chápe, že čo je nové a krehké, je potrebné na počiatku extra chrániť a podporovať, kým nadobudne
schopnosť samostatne prežiť.
Preto sa aj ALKA svojho tuku zbavuje len postupne a veľmi pomaly sa učí
žiť bez neho. Ako? Prepláva stovky kilometrov vo vlnách chladného mora,
kde bojuje s prekážkami o prežitie. Každým ďalším preplávaným metrom
sa vrstva jej tuku zmenšuje a ona sa stáva odolnejšiou voči nástrahám.
Pláva, až kým už žiaden extra tuk nemá a nemá ho preto, lebo ho už viac
nepotrebuje. Je už skúsenejšia, zručnejšia, samostatnejšia, nezlomnejšia
než bola na začiatku svojej cesty. Odľahčená o tuk, no zocelená skúsenosťami dokáže s ľahkosťou roztiahnuť krídla a lietať spoločne s ostatnými
ALKAMI. Aby napĺňala poslanie, ktoré jej príroda určila.
Aj keď je život človeka predsa len o niečo zložitejší, vieme v ňom nájsť
s príbehom vtáčika množstvo paralel. Tak ako ALKA, aj každý z nás
chce a potrebuje naplniť svoj vlastný potenciál. Keď stojíme na
začiatku novej cesty, všetci potrebujeme zažívať pocit bezpečia a ochrany. Cítiť sa chránení je dôležitý predpoklad preto, aby
sme sa mohli učiť, ako prekonávať prekážky. Ako sa nevzdávať
a ísť ďalej. Aby sme sa cez skúsenosti stali samostatní, nezdolní
a pripravení ozaj naplno plniť poslanie, pre ktoré sme sa rozhodli. Či už je to rola   poradcu včasnej intervencie, odborného zamestnanca v poradenskom zariadení, pedagóga, pedagogického asistenta alebo rodiča dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, všetci potrebujeme
v začiatkoch veľa podpory k tomu, aby sme dokázali nakoniec letieť s ľahkosťou, ako tie ALKY, za spoločným cieľom.
Projekt ALKA vznikol z potreby chrániť a podporovať krehkú, novú
službu včasnej intervencie, ktorá ešte nemá dostatok “vlastného
tuku” na to, aby bola v mori služieb pre deti so zdravotným znevýhodnením v bezpečí. Zároveň chce poskytovať podporu všetkým tým,
ktorým záleží na začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením
a ich rodín do komunity bežných rodín. Aktéri projektu ALKA
si uvedomujú, že začlenenie človeka do spoločnosti začína už
v materskej a základnej škole. Preto, či už sú to pedagógovia, odbor-
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Aktuálna
situácia
rodín
detírodičia
so zdravotným
ní
zamestnanci
poradenských
centier,
detí so zdravotným znevýhodnením,
dobrovoľníci alebo darcovia, projekt ALKA ich chce podznevýhodnením
poriť v tom, aby našli odpovede na otázku, ako docieliť, aby aj deti so
zdravotným znevýhodnením mohli vyrastať od malička v priateľstvách
s bežnými deťmi v materských školách.
Aktuálna situácia začleňovania detí so zdravotným
znevýhodnením do prostredia materských škôl:
V prvých rokoch po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením sa
rodina borí s množstvom ťažkostí. Postupne sa zžíva so svojou novou životnou skúsenosťou, učí sa vychovávať dieťa, ktoré vyžaduje viac starostlivosti, než je pre bežné rodiny obvyklé. Keď túto neľahkú úlohu ako tak
zvládne, pokúša sa žiť svoj život podľa svojich pôvodných predstáv. Nájsť
pre svoje dieťa materskú školu, ktorá zabezpečí dieťaťu bezpečie, prijatie
a primerané podnety na to, aby sa rozvíjalo, je pre väčšinu rodičov ďalším
logickým krokom po skončení obdobia rodičovskej dovolenky. Rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením však už pri tejto inak samozrejmej veci
naráža na ďalšiu prekážku, s ktorou nerátal. Bežné materské školy na Slovensku nemajú vytvorené podmienky na to, aby prijali dieťa so zdravotným
znevýhodnením. Keďže sa v prípade materskej školy nejedná o plnenie
povinnej školskej dochádzky, nemajú ani povinnosť takéto dieťa prijať. Rodine je odporúčané, aby jeden z rodičov ostal s dieťaťom doma do začiatku
povinnej školskej dochádzky. Riešením má byť pre nich poberanie každomesačného príspevku na predĺženie rodičovskej dovolenky.
Toto riešenie možno čiastočne podporuje rodinu po ﬁnančnej stránke, no
absolútne nie je v súlade s vývinovými potrebami dieťaťa a komplexnými
potrebami rodiny. Ak je dieťa vyčleňované už v období predškolského veku,
len veľmi ťažko bude schopné byť plnohodnotným členom spoločnosti v dospelosti. Napriek tomu, zabezpečiť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením
v meste Košice alebo okolí Košíc prijatie v materskej škole, je častokrát sizyfovským úsilím, a to aj keď sa do toho “obuje” celý tím CVI Košice, n.o.
a tím partnerského poradenského zariadenia SCŠPP Komenského 3, Košice. Rodičia, ako aj poradcovia sú opakovane ozaj v úzkych. Bez začlenenia
dieťaťa do materskej a základnej školy nevedia pomôcť rodičovi dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením komplexne rozvíjať jeho dieťa. Podporovatelia, “strážcovia služby včasnej intervencie” zavnímali, že potrebujú pomoc
a rozhodli sa dozvedieť viac o tom, prečo je taká bežná vec - zaradiť dieťa do
materskej školy taká ťažká. Ich otázky a nápady vyústili v roku 2020 do spo-

ločného projektu zameraného na podporu začleňovania detí so zdravotným
znevýhodnením do bežných materských a základných škôl.
Aj preto projekt ALKA. Aby v mori prekážok odborníci a rodičia detí
so zdravotným znevýhodnením neplávali sami. Aby mali všetci dostatok porozumenia, podpory a ochrany a vydržali trpezlivo prízvukovať a
presadzovať potrebu začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením do
spoločnosti. Aby čím ďalej tým viac ľudí chápalo, že až keď budeme vedieť prijať tých, čo sú iní, budeme mať istotu prijatia aj pre nás samých.
Kto tvoril tím CVI Košice, n.o. v roku 2021
Aj v roku 2021 sa náš tím stále viac a viac rozširuje. Každý nový člen
prináša vlastnú hodnotu a my si vieme len ťažko predstaviť, ako sme
mohli fungovať bez neho.
Mgr. Simona Šimková - riaditeľka CVI Košice, n.o.
MUDr. Martina Švekušová - poradkyňa včasnej intervencie, pediatrička
v službe včasnej intervencie
Mgr. Eva Húsková - poradkyňa včasnej intervencie, sociálna poradkyňa
v službe včasnej intervencie
Mgr. Tatiana Iglaiová - poradkyňa včasnej intervencie, sociálna poradkyňa v službe včasnej intervencie
Mgr. Klára Pariľáková - poradkyňa včasnej intervencie, sociálna poradkyňa v službe včasnej intervencie
Mgr. Martina Klasovská - poradkyňa včasnej intervencie, špeciálna pedagogička v službe včasnej intervencie
Mgr. Andrea Berešová - poradkyňa včasnej intervencie, fyzioterapeutka
v službe včasnej intervencie
Mgr. Róbert Langer - poradca včasnej intervencie, psychológ v službe
včasnej intervencie
JUDr. Petra Schréterová - projektový koordinátor aktivít CVI Košice, n.o.,
členka správnej rady, členka tímu ALKA
Ing. Mária Reviľáková - projektový manažér podporného tímu ALKA
MVDr. Michaela Vlasáková - členka podporného tímu ALKA, realizátor
a koordinátor inkluzívnych aktivít
Mgr. Michal Vaško - člen podporného tímu ALKA, technická podpora
Bc. Oľga Témesová - ALKA - asistent ako láskavý kamarát
Michaela Proksová - ALKA - asistent ako láskavý kamarát
Monika Demeterová - ALKA - asistent ako láskavý kamarát
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a množstvo dobrovoľníkov a podporovateľov z radov fyzických a právnických osôb, ktorí tvoria našu zväčšujúcu sa komunitu.
Našu víziu sa učí chápať a podporovať aj naša správna rada, ktorá bola
v roku 2021 v zložení:
JUDr. Petra Schréterová
Mgr. Michal Vaško
Ing. Radomír Reviľák
a pani revízorka:
Ing. Angela Michňová

Služba včasnej intervencie
v číslach

V roku 2021 sme mali v dlhodobom sprevádzaní 124 rodín.
Priemerný čas, ktorý poskytol jednej rodine v dlhodobom sprevádzaní náš
multidisciplinárny tím bol 60 hodín.
Podiel terénnej práce bol 48 % celkového pracovného času tímu.
Sme radi, že aj napriek pandemickej situácii sa nám podarilo tráviť
v rodinách takmer polovicu našej pracovnej doby a veľmi dúfame,
že nasledujúci rok nám prinesie lepšie podmienky pre prácu v teréne.
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hod. služby včasnej intervencie:
12,21 EUR.
Celkové náklady na službu včasnej intervencie v roku 2021:
89 540,94 EUR.
Príspevok z KSK vo výške: 71 165,86 EUR.

ĎAKUJEME,
ŽE STE S NAMI!
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Z darov a ďalších zdrojov sme ﬁnancovali službu včasnej intervencie
vo výške: 18 275,08 EUR.
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Projekt ALKA v číslach

V roku 2021 poskytoval tím ALKA podporu pedagogickým a odborným zamestnancom 3 základných škôl a 3 materských škôl, odborným zamestnancom CVI Košice, n.o. a poradenskému tímu SCŠPP Komenského 3,
Košice.
Prostredníctvom 5 ALIEK - Asistentiek a Láskavých KAmarátok rodín detí
so zdravotným znevýhodnením umožnil tim deťom so zdravotným znevýhodnením zažívať bežné rovesnícke vzťahy a budovať si priateľstvá s desiatkami detí.
Sme vďační, že aj napriek pandemickej situácii sa nám podarilo uskutočniť stovky rozhovorov, ktoré nás posunuli ďalej v pochopení potrieb všetkých zúčastnených a nastaviť rámec našej činnosti pre rok
2022.
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu projektu ALKA: 11,49 EUR
Celkové náklady na projekt ALKA: 64 062 EUR
Projekt ALKA bol v roku 2021 realizovaný s ﬁnančnou podporou
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja, a tiež z nadačných schém a ﬁnančných darov od fyzických a právnických osôb.

Čo nás trápilo v roku 2021
Služba včasnej intervencie
Celým rokom 2021 nás sprevádzal v prvom rade nedostatok
ﬁnancií potrebný na vykonávanie služby včasnej intervencie. V apríli
2021 nám Košický samosprávny kraj upravil dodatkom k zmluve z januára
2021 výšku príspevku na hodinu služby včasnej intervencie pre rok 2021
na 9,50 EUR na hodinu. V medziročnom období tak došlo k poklesu vo ﬁnancovaní služby z 10,75 EUR na hodinu na 9,50 na hodinu. V našom ročnom rozpočte pre službu včasnej intervencie tak chýbalo už viac než
20 000 EUR a my sme sa obávali, že budeme musieť službu včasnej
intervencie prestať poskytovať.
Situáciu sme potrebovali akútne riešiť. V spolupráci so správnou radou
sme si stanovili postupné kroky, ktoré viedli od komunikácie s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, cez konzultácie s Ministerstvom práce
soc. vecí a rodiny až po otvorený list prednostovi Košického samosprávneho kraja v septembri 2021.
Z komunikácie s Košickým samosprávnym krajom, bohužiaľ, aj napriek silnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorú sme intenzívne cítili, nevyplynula žiadna dohoda na úpravu ﬁnancovania. Ku koncu
roka 2021 sme sa rozhodli riešiť nedostatočné ﬁnancovanie právnou formou - podali sme žalobu na Košický samosprávny kraj vo veci nesprávneho ﬁnancovania služby včasnej intervencie.
Situáciu sa nám nakoniec podarilo stabilizovať s podporou našich
priateľov Veroniky Miškech Fričovej a Roba Tótha, ktorí nám pomohli
vytvoriť fundraisingovú kampaň pre širokú verejnosť. Podržali nás
ľudia z celého Slovenska a my sme na jeseň 2021 zažili zázrak vo
forme ﬁnančných darov, ktorých hodnota presahovala 30 000 EUR.
Službu včasnej intervencie sa nám tak pre rok 2021 podarilo zachrániť a do
roku 2022 sme vykročili s nádejou na spravodlivejšie ﬁnancovanie.
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Vo vzťahu k obsahu samotnej služby včasnej intervencie nás trápilo
jej nedostatočne zrozumiteľné vymedzenie, a to jednak smerom k iným
službám a ich poskytovateľom, ako aj smerom k rodinám. Nejednotnosť
v tom, čo je to, čo by mala služba pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením robiť panovala čiastočne aj v odbornom tíme CVI Košice, n.o..
Vnímali sme, že nie je možné vymedziť našu pôsobnosť vo vzťahu k iným
rezortom, kým si nevyjasníme presnejšie, čo je špeciﬁcky naša misia. Cítili
sme, že toho čo potrebujú rodiny je omnoho viac než im môže sociálna
služba v jej dnešnom ponímaní poskytnúť, a tlak vyplývajúci z potrieb rodín nás častokrát valcoval. Opakovane sme diskutovali najmä o tom, čo je
stimulácia vývinu a ako má byť v službe včasnej intervencie poskytovaná.
Narazili sme na potrebu úplného konsenzu v tejto téme aspoň medzi nami
samými a následne opätovného nastavenia procesov v poskytovaní služby, v nadväznosti na získaný konsenzus. Do roku 2022 sme vykročili
s mnohými otázkami a nádejou, že sa v jeho priebehu dostaneme bližšie k odpovediam.

Čo nás trápilo v roku 2021
Projekt ALKA
V projekte ALKA sme venovali mnoho energie do vyjasňovania
si princípov inkluzívneho vzdelávania so všetkými dôležitými aktérmi
inklúzie. Trápilo nás, že aj napriek opakovaným stretnutiam a rozhovorom
s riaditeľkami základných a materských škôl a ich tímami si nerozumieme
v základnom pohľade na rozdelenie rolí a kompetencií medzi školou, rodičmi, poradenským zariadením, tímom ALKA a službou včasnej intervencie.
Času na spoločné stretnutia bolo málo a v dôsledku sporadických stretnutí sme často strácali potrebnú kontinuitu. Následnosť krokov bolo ťažké
ustrážiť, mnohokrát sme zažívali frustráciu z nutnosti znova a znova sa
vracať k tomu, čo už bolo odkomunikované a dohodnuté.
Na pozadí našej spoločnej snahy sme vnímali v prvom rade obavu učiteľov zo vzdelávania dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, nedôveru ich
samých v ich kompetenciu starať sa aj o “špeciálne” dieťa. Bežní pedagógovia nevedeli správaním, prístupom ani aktivitami vytvoriť pre odlišné deti
pocit bezpečia, porozumieť ich inakosti v procese adaptácie a väčšinou
svoje úsilie o ich začlenenie rýchlo vzdali. Pochopili sme, že je potrebné
najskôr sprevádzať materské a základné školy v tom, aby naozaj chápali
a stotožnili sa s princípmi inkluzívneho vzdelávania, začali tieto princípy
uplatňovať v smere k bežným deťom a podporu pre deti so zdravotným
znevýhodnením budeme od nich môcť očakávať až následne.
Tiež sme zistili, že asistent pôsobiaci v základnej alebo materskej
škole pri dieťati so zdravotným znevýhodnením môže byť nástrojom
vylúčenia dieťaťa v rámci rovesníckeho kolektívu. Naša ALKA, ktorá
mala podporovať rovesnícke vzťahy sa častokrát stávala jedinou kamarátkou dieťaťa so zdravotným znevýhodnením v kolektíve a nedokázala tým
naplniť svoje poslanie. Rok 2022 sme začínali s rozhodnutím taktiež si
“upratať” v našej najbližšej misii.
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Čo nás tešilo v roku 2021
Služba včasnej intervencie
V celom roku 2021 sme boli potešení vždy, keď sme mali možnosť vidieť radosť v očiach rodičov pri pokrokoch ich detí. Boli to situácie, ktoré nám pomáhali prekonať všetky naše obavy, neistoty a frustrácie.
Snažili sme sa z týchto situácií učiť, aby sme mali možnosť zažiť podobné
malé zázraky čo najčastejšie.
Veľmi sme sa tešili tiež vtedy, keď sme nadobudli pocit, že nám to v našom
tíme ladí. Že sa vieme navzájom podporiť, že si vieme otvorene povedať
to, čo jeden od druhého potrebujeme, ale tiež to čo sa nám nepáči alebo sa
nás nejakým spôsobom dotýka. Spoločný osobnostný rast sme začali
vnímať ako jeden z kľúčových predpokladov pre poskytovanie služby
včasnej intervencie rodinám.
Tešil nás záujem ďalších ľudí o našu prácu. Nie celkom sme porozumeli tomu, čo presne robí tím v projekte ALKA, no vnímali sme, že sú tu aj
pre nás. Niekedy preto, aby počuli o momentálnej frustrácii, niekedy aby
dotiahli nejaký dobrý nápad, na ktorý nebol dostatok času. Peťka, Majka,
Miška Vlasáková, Miška Proksová a Oľa si hľadali svoju rolu v centre a my
sme ich začali vnímať ako kolegov, ktorí nás môžu v mnohom podporiť.
Postupne sa k nim pridali Monika a Janka. Mali sme možnosť opäť nanovo
vysvetľovať čo sú princípy našej práce a prečo robíme to čo robíme.
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Čo nás tešilo v roku 2021
Projekt ALKA
V rámci projektu ALKA sme boli potešení podporou partnerov z viacerých nadačných fondov, ktorí pozitívne vnímali našu víziu. Cítili sme, že
projekt ALKA začína stále viac zaujímať nielen laickú, ale aj odbornú
verejnosť, čím má možnosť ovplyvniť aj systémové zmeny, tak veľmi
potrebné v starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením a ich
rodiny.
Nadviazali sme spoluprácu s predstaviteľmi Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie z rezortu školstva a Inštitútom dialogických
praxí. Dohodli sme sa, že v roku 2022 dostaneme priestor hovoriť o zisteniach, ku ktorým sme v projekte ALKA dospeli. Viacero ľudí, ktorých sme
predtým nepoznali nám nezištne ponúklo pomoc a podporu.
Nad rámec týchto radostí nás veľmi tešili otvorené vzťahy vo vnútri nášho
tímu, založené na dôvere, ktoré nám umožňovali vydržať v našich aktivitách aj napriek frustrácii v projekte a sústavne prehodnocovať aké kroky
sú potrebné k podpore rodín, ktoré do nás v projekte ALKA vložili dôveru.
Tešili sme sa, že nám to ladí nielen vnútri tímu ALKA, ale aj s poradenským
zariadením a službou včasnej intervencie začíname mať spoločné pochopenie toho, že kráčame k spoločnému cieľu.
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Naše spoločné ciele pre rok 2022
V oboch tímoch cítime potrebu jasnejšie deﬁnovať víziu a misiu.
V priebehu 5-tich rokov poskytovania služby sme nadobudli veľa informácií
a skúseností o potrebách rodín detí so zdravotným znevýhodnením
v ranom veku. Vďaka projektu ALKA sme sa rozrástli tiež personálne.
Uvedomujeme si, že potrebujeme vytvárať skutočné partnerstvá na
regionálnej aj celoslovenskej úrovni, v laickej i odbornej verejnosti, naprieč
rezortmi. Potrebujeme komunitu ľudí, ktorí budú s nami zdieľať našu víziu
inkluzívnej spoločnosti a hľadať možnosti, ako k nej prispieť. Zároveň si
potrebujeme ujasniť, kde sa každý z nás v našej spoločnej vízii vidí.
Aby sme mohli poskytovať naše služby v takej kvalitatívnej úrovni, aká
bude pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením skutočne efektívna,
nevyhnutne potrebujeme tiež ﬁnančnú stabilitu a nemôžeme sa v tomto
smere spoliehať len na ﬁnancovanie cez KSK.
V roku 2022 plánujeme uskutočniť prvé Strategické plánovanie
Centra včasnej intervencie Košice, n.o. na ktorom sa budeme venovať
kľúčovým témam, ktorými sú pre nás:

● Odbornosť
● Partnerstvo a vzťahy
● Finančná stabilita
● Dobrovoľníctvo a zapojenie komunity
● Komunikácia s verejnosťou
Veríme, že Strategické plánovanie nám všetkým pomôže ujasniť si, kam
smerujeme, stanoviť si konkrétne kroky pre najbližšie časové obdobie
a zabezpečí nám “pevnú pôdu pod nohami”, na ktorej budeme môcť ďalej
stavať naše služby.
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SÚVAHA

Finančná správa

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5

0

2

9

1

4

6

7

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. účtuje v sústave
podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie
využívajú. Účtovná závierka tvorí jeden celok. V sústave podvojného
účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

Strana aktív

a
A.

Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

Nehmotné
výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
a
012 - (072 + 091 AÚ)
Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)

2. Výkaz ziskov a strát

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a

3. Poznámky

Poskytnuté
preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095
a
AÚ)
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)
Dopravné
prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
a
3.

Dlhodobý
finančný majetok r. 022 až r. 028
a

Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
a
ovládanej osobe (061-096 AÚ)
Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
a
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)
Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky
podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
a
Ostatný
dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
a
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Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

1. Súvaha

Účtovná závierka spoločnosti Centrum včasnej intervencie Košice, n. o.
za rok 2021 k 31. 12. 2021 v rozsahu Súvaha, Výkaz ziskov a strát
a Poznámky bola zostavená a uložená v Registri účtovných závierok
dňa 24. 3. 2022. Súvahu a Výkaz ziskov a strát tak ako boli zostavené
uvádzame nižšie.

č.r.

b
001

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

15 894,15

14 243,49

1 650,66

2 233,83

15 894,15

14 243,49

1 650,66

2 233,83

1 650,66

2 233,83

002

003
004
005
006
007
008
009

010

x

011

x

012
013

3 499,00

1 848,34

014

12 395,15

12 395,15

015
016
017
018
019
020
021

022
023
024
025
026
027
028
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SÚVAHA

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5

0

2

9
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

IČO 5

a
B.
1.

Obežný
majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051
a
Zásoby
r. 031 až r. 036
a

Materiál
(112+119) - 191
a
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
a
193)

a

Výrobky
(123 - 194)
a
Zvieratá
(124 - 195)
a
Tovar
a (132+139) - 196
Poskytnuté
prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
a
2.

Dlhodobé
pohľadávky r. 038 až r. 041
a

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a

a
a

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)

3.

Krátkodobé
pohľadávky r. 043 až r. 050
a

Pohľadávky
z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
a
(336)

a

Daňové
pohľadávky (341 až 345)
a
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

a

Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Spojovací
účet pri združení (396 - 391 AÚ)
a
Iné
a pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
4.

Finančné
účty r. 052 až r. 056
a

Pokladnica
(211 + 213)
a
Bankové účty (221 AÚ + 261)
a

a
a

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
a
AÚ

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a

029

1

2

3

4

64 136,42

64 136,42

49 469,18

030

0,00

0,00

0,00

343,00

0,00

0,00

0,00

343,00

Bežné účtovné obdobie

a

b

5

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

1.

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

Základné imanie (411)

063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

2.

033

036
037

038
039

1 080,00

071

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

16 192,92

7 032,79

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073

10 770,36

9 160,13

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

8 272,60

2 453,85

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

4 507,21

2 341,30

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

4 507,21

2 341,30

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

113,63

112,55

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

113,63

112,55

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

2 683,51

047

3.

x
0,00

x

0,00

2 033,51

048
049
050

550,00

550,00

650,00

051

62 506,42

62 506,42

46 442,67

052
053

609,17

x

609,17

469,87

61 897,25

x

61 897,25

45 972,80

054

C.

056
057

1.

Náklady budúcich období (381)
a

058

4.

x

055

16 192,92

070

x

046

6
26 963,28

Ostatné fondy (427)

044
045

061

Fondy tvorené zo zisku (423)

2.

1 080,00

predchádzajúce účtovné

068

041

043

/ SID

069

040

1 630,00

7

Rezervný fond (421)

035

1 630,00

6

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

034

042

4

č.r.

A.

032

Časové
rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059
a

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

Netto

1

obdobie

031

C.

Príjmy
budúcich období (385)
a

28

b

Netto

9

Bezprostredne

účtovné

Korekcia

2

Strana pasív

obdobie
Brutto

0

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

3 651,76

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

2 653,34

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

090

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

092

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

091

093
094

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100
30 551,20

33 056,24

103

30 551,20

33 056,24

104

65 787,08

51 703,01

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

998,42

059
060

80 030,57

14 243,49

65 787,08

51 703,01
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 5

0

2

9

1

4

6

7

/ SID

Činnosť

Náklady

Číslo
účtu
a

b

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

c

1

2

3

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

4

IČO 5

Číslo
účtu
a

c

1

2

3

4

Tržby za vlastné výrobky

039

602

Tržby z predaja služieb

040

604

Tržby za predaný tovar

041

511

Opravy a udržiavanie

04

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

Cestovné

05

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

513

Náklady na reprezentáciu

06

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

518

Ostatné služby

07

29 721,73

29 721,73

20 708,87

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

521

Mzdové náklady

08

92 055,34

92 055,34

61 780,43

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

32 170,82

32 170,82

21 661,84

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

525

Ostatné sociálne poistenie

010

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

527

Zákonné sociálne náklady

011

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

528

Ostatné sociálne náklady

012

641

Zmluvné pokuty a penále

050

531

Daň z motorových vozidiel

013

642

Ostatné pokuty a penále

051

532

Daň z nehnuteľností

014

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

538

Ostatné dane a poplatky

015

644

Úroky

053

541

Zmluvné pokuty a penále

016

645

Kurzové zisky

054

542

Ostatné pokuty a penále

017

646

Prijaté dary

055

543

Odpísanie pohľadávky

018

647

Osobitné výnosy

056

544

Úroky

019

648

Zákonné poplatky

057

545

Kurzové straty

020

649

Iné ostatné výnosy

058

546

Dary

021

651

059

547

Osobitné náklady

022

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

548

Manká a škody

023

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

549

Iné ostatné náklady

024

715,30

715,30

695,17

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

061

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

583,17

583,17

1 873,32

654

Tržby z predaja materiálu

062

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

7,00

3,50

/ SID

b

601

7,00

7

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

1 169,40

1 817,91

6

Spolu

1 495,50

2 887,60

4

Zdaňovaná

1 495,50

2 887,60

1

Hlavná
nezdaňovaná

787,45

399,93

9

Číslo
riadku

2 220,03

240,89

2

Výnosy

2 220,03

240,89

0

Činnosť

512

4 801,00

4 801,00

343,00

343,00

5 333,00

553

Predané cenné papiere

027

657

554

Predaný materiál

028

658

Výnosy z nájmu majetku

066

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

661

067

556

Tvorba fondov

030

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

3 558,17

3 558,17

5 574,32

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

32 958,33

32 958,33

5 080,98

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

033

664

Prijaté členské príspevky

070

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

12 671,86

12 671,86

20 357,63

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

073

119 131,38

119 131,38

84 601,31

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

173 463,74

173 463,74

120 947,24

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

10 770,36

10 770,36

9 160,13

10 770,36

10 770,36

9 160,13

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

596,00

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

0,00

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

30

Číslo
riadku

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

038

162 693,38

596,00
0,00

0,00

889,29

162 693,38

111 787,11

591

Daň z príjmov

076

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+/-)

078
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Krátkodobý ﬁnančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty KSK
Bežné bankové účty
Spolu

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý hmotný majetok 020

Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku 019

Krátkodobý ﬁnančný majetok

Drobný a ostatný dlhodobý
hmotný majetok 017, 018

Základné stádo a ťažné zvieratá 016

Pestovateľské celky trvalých
porastov 015

Dopravné prostriedky 014

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí 013

Stavby 012

Umelecké diela a zbierky 011

Pozemky 010

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Peniaze na ceste

3 499 12 395

Druh pohľadávky-z obchodného styku

15 894

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

3 499 12 395

Oprávky
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky

1 265 12 395
583

583

14 243

Opravné položky
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

-0,20

-3,00

61 897,45

45 975,8

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
0

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

550

2 683

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Druh záväzku

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

Sociálny fond

Zostatková hodnota

32

0,00

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

0

0

3 651,76

0

0

0

0

0

Sociálny fond

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00

1 080

Záväzky po lehote splatnosti
1 848 12 395

469,87

13 660

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

609,17

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Druh pohľadávky-iné pohľadávky

15 894

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky a záväzky

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 234

2 234

1651

1651

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu UO

112,56

277,24

Tvorba na ťarchu nákladov

471,53

319,75

Čerpanie

470,45

483,75

113,63

112,56

Stav k poslednému dňu UO
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Zdroje ﬁnancovania Centra včasnej intervencie Košice, n.o. na plnenie
činnosti, na účel ktorej bola zriadená pre rok 2021

Dotácia

70 233,50 EUR

Príspevok pre rok
2021

Finančný príspevok
Košického samosprávného
kraja

Dotácia

2 033,51 EUR

Doplatok k príspevku
za rok 2020

Prispevok – GRANT od Nadácie
PONTIS

2000,00 EUR

Tržby z hlavnej nezdaňovanej
činnosti

4801,00 EUR

Príspevok od Nadácie
VolksWagen – z podielu
zaplatenej dane §50

2% asignácia dane

583,17 EUR

Finančný príspevok
od- METALPORT, s.r.o.

300,00 EUR

Vecný dar – Fy. Zeme
-multisenzorické pomôcky

343,00 EUR

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Finančný príspevok - Prvá
bratislavská hyperbarická s.r.o.

675,00 EUR

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Osobné náklady, mzdy a odvody
Služby ako nájomné a energie, telekomunikačné služby, atď.
Náklady na materiálne vybavenie organizácie
Ostatné náklady, bankové poistenie

127 113,76 EUR
31 458,12 EUR
2 220,03 EUR
722,30 EUR

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Príspevky z podielu zaplatenej
dane prijaté v roku 2020

2% asignácia dane

7 463,25 EUR

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Príspevky z podielu zaplatenej
dane prijaté v roku 2021

2% asignácia dane

5 208,61 EUR

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Finančné dary od FO
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Významné položky na strane nákladov tvoria hlavne

Finančný príspevok
Košického samosprávného
kraja

1 253,78 EUR

Finančné dary

Ľudia ľuďom/centrum
pre ﬁlantropiu

3 1704,55 EUR

Finančný príspevok UPSVaR

Príspevok v rámci
projektu „Prvá pomoc“

694,33 EUR

Finančný príspevok UPSVaR

Príspevok v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj
život“

1 7135,59 EUR

Finančný príspevok UPSVaR

Mimoriadne odmeny pre
zamestnancov SS

7 070,96 EUR

Finančný príspevok z MIRRI

Príspevok na Projekt
ALKA

21 908,49 EUR

Finančný príspevok UPSVaR

Príspevok na dobrovoľnícku službu

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

Časové rozlíšenie
pre rok 2021

55,00 EUR
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Ekonomicky oprávnené náklady podľa §72 ods. 5
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociiálnych službách v platnom znení
Ekonomicky oprávnené náklady
podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
Názov organizácie

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
služba včasnej intervencie

Poskytovná sociálna služba
Počet mesiacov poskytovania uvedenej služby

7387,5

Počet hodín poskytovania uvedenej sociálnej služby za rok

Ekonomicky oprávnené náklady

(podľa § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov)

A.+B.+C.+D.
Celkové za
sledované
obdobie
(v€)

B. - Hradené z
A. - Hradené z
príjmov za
C. - Hradené z D. - Hradené z
príspevku
poskytovanú iných zdrojov
darov
KSK
sociálnu službu
(v€)
(v€)
(v€)
(v€)

Mzdové náklady
A.

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného
predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

47 625,16

47 363,96

261,20

C.
D.

(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)

Cestovné náhrady

18 073,91

17 971,52

102,39

0,00

(tuzemské cestovné náhrady)

Spotreba energie

1 495,50

1 495,50

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

F.

Spotreba materiálu
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov)

Dopravné

621,76

621,76

261,67

261,67

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov)

240,89

73,80

167,09

Nájomné

H.

I.

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý
účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci)

Výdavky na služby

13 490,00

270,00

260,00

6 782,78

5 120,48

1 662,30

12 960,00

Bežné transfery
J.

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa
osobitného predpisu - Zákon č. 462/2003 Z.z.)

366,10

K.

366,1

SUMAR

89 540,94

Ekonomicky oprávnené náklady ( v € ) na 1 hod.
služby včasnej intervencie:
Dátum:
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583,17

583,17

71 165,86

MPSVaR SR prostredníctvom UPSVaR poskytlo organizácii v roku
2021 mimoriadnu ﬁnančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov
sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie vo výške 7070,96 EUR.
Nevyčerpanú časť dotácie vo výške 283,92 EUR organizácia vrátila na
účet poskytovateľa v roku 2022.
Na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
služby UPSVaR v roku 2021 poskytol organizácii 55 EUR na krytie časti
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby.

Odpisy
(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho
ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 Z.z.) odpis hmotného
majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory
užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo
ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za
aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci)

Organizácia v roku 2020 v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ získala
z UPSVaR príspevok na podporu zamestnanosti na vytvorenie 2 pracovných
miest vo výške 24020,55 EUR. Z tohto príspevku použila v roku 2020
5337,90 EUR a v roku 2021 17135,59 EUR. Nepoužitú časť príspevku vo
výške 1547,06 EUR vrátila na účet poskytovateľa v roku 2021.
Zároveň v rámci projektu „Prvá pomoc“ na udržanie pracovných miest aj
v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenia
mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID19 organizácia
dostala v roku 2021 príspevok z UPSVaR vo výške 694,33 EUR.

Rutinná - štandardná údržba
G.

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. v roku 2021 získala
ﬁnančný príspevok z podielu zaplatenej dane vo výške 9668,35 EUR.
Z tohto príspevku n.o. v roku 2021 vyčerpala 5208,61 EUR na
zabezpečenie sociálnej služby včasnej intervencie. Nepoužitá časť vo výške
4459,74 EUR sa použije v roku 2022.
Finančný príspevok z podielu zaplatenej dane získaný v roku 2020 vo výške
15 159,89 EUR bol k 31. 12. 2021 použitý na zabezpečenie sociálnej služby
včasnej intervencie v plnej výške a to, v roku 2020 sa použilo 7696,64 EUR
a v roku 2021 7463,25 EUR.

Zákonné odvody
B.

Zdroje ﬁnancovania Centra včasnej intervencie Košice, n.o.
na plnenie činnosti, na účel ktorej bola zriadená
pre rok 2021

ambulantná a terénna forma
12

Forma sociálnej služby

Položka

2021

3 919,58

14 455,50

MIRRI SR v roku 2021 poskytlo organizácii dotáciu na projekt s názvom
ALKA – komplexná podpora a pomoc pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a ich rodiny v Košiciach a okolí v celkovej sume
37524,29 EUR. Lehota na použitie dotácie je do 31.3.2022. V roku 2021
organizácie použila z tejto dotácie 21908,49 EUR. Vyúčtovanie poskytnutej
dotácie a ﬁnančné vyrovnanie sa uskutoční v roku 2022.

12,12

02.02.2022
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 10 770,36 EUR
bude zaúčtovaný na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých
rokov.
Ročná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná
jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná jednotka
neúčtovala o žiadnych nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný
rozsah. Voči účtovnej jednotke nie je vedený žiaden spor, ani neručí za
záväzky iných fyzických osôb alebo účtovných jednotiek. Účtovná jednotka
neposkytla záruky alebo iné zabezpečenie svojim štatutárnym orgánom.
Revizorka neziskovej organizácie Ing. Angela Michňová v revíznej správe
zo dňa 17. 3. 2022 uviedla, že kontrolou nezistila nedostatky, ktoré
by mali vplyv na vykázaný výsledok hospodárenia. Správna rada dňa
23. 3. 2022 schválila Účtovnú závierka neziskovej účtovnej jednotky
zostavenej k 31. 12. 2021.

V roku 2021 nás podporili aj:
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
MUDr. Ján ŠVEHLÍK
Siklienka s.r.o.
Knižnica pre mládež mesta Košice
MamaZu.
Fajne potraviny
Kubbo Select
Tvorenie a učenie – Silvia Lukačínová
Chata Hrešná
Bobova diéta
Materská škola sv. Košických mučeníkov

Chápeme ako veľa je toho pred nami a vieme,
že bez vašej pomoci by sme to nezvládli.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Materská škola Ťahanovské riadky
Félix, Súkromná ZŠ Košice
Nadácia Pontis
Rádio Regina Východ
A4ka, s.r.o., Prešov
Petr Horáček
OZ Krajina Čitateľov
Zuzana Kovačič Hanzelová
Veronika Miskech
Robo Tóth
Natália Kušnieriková
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
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