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Výročná správa za rok 2015 

 
 

1. Úvod 
 
Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava 
vznikla 12.12.2014 a bola zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom: 
OVVS-96723/452/2014-NO 
 
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 sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: 
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do siedmych rokov jeho veku ak je jeho vývoj 
ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, konkrétne: 

���� špecializované sociálne poradenstvo 
���� sociálna rehabilitácia 
���� stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím 
���� preventívna aktivita 

Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou. 
 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti: 

���� špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, prevencia aj 
liečba 

 
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 

• centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-
pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, 
metodickú, výchovno-vzdelávaciu a 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 

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

 
 

Viac informácií na webstránke:  www.centravi.sk, facebooku: Centrá včasnej intervencie 

 
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 23.5.2016 jednohlasne schválila predloženú výročnú 
správu za rok 2015. 
 



2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením 
    vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie 
 
CVI Bratislava, n.o. vykonávala počas roka 2015 nasledovné činnosti a realizovala projekty:  
 

���� Sociálna služba včasnej intervencie 
���� Vzdelávanie poradcov včasnej intervencie , členov tímu CVI Bratislava, n.o. 
���� Projekty 
���� Spolupráca s komunitou 

 
 
 
Sociálna služba včasnej intervencie 
Sme tu pre rodičov, ktorým sa narodí dieťatko predčasne alebo s vážnym zdravotným postihnutím. 
Prinášame podporu a porozumenie tam, kde rodičovstvo bolí. S rodinou pracujeme v období, kedy 
jej najzraniteľnejší člen je vo veku od 0 do 7 rokov.  Našou silnou stránkou je skutočnosť, že 
pracujeme   v tíme špecialistov  prevažne priamo v rodine, ktorá je pre dieťa známym a 
bezpečným prostredím. 
Našu podporu a pomoc potrebuje nielen dieťa s rizikovým vývinom ale aj jeho zdravý súrodenec a 
samozrejme pre dieťa nenahraditeľní rodičia. Sme tu pre celú rodinu. To, čo robíme, zákon 
definuje ako sociálnu službu včasnej intervencie. 
 
Rok 2015 v číslach: 
 

���� Od začiatku fungovania (apríl 2015) do 31.12.2015 sme poskytovali sociálnu službu 
včasnej intervencie  35 rodinám v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
���� V týchto rodinách sme pracovali s 38 deťmi so zdravotným postihnutím alebo inak 

ohrozeným vývinom. 
 

���� Našimi partnermi v rodinách bolo aj 110 dospelých (rodičia alebo blízke dospelí aktívne 
zapájaní do spolupráce v prospech dieťaťa). 

 
 
 
Vzdelávanie poradcov včasnej intervencie, členov tímu CVI Bratislava, n.o. 
 
Partnerstvo rodiča a odborníka v záujme dieťaťa so špeciálnymi potrebami, február 2015 
Mgr. Marek Roháček 
 
Person Centred Planning – PCP, PhDr. Soňa Holúbková, July Lundt, marec 2015 
 
Person Centred Planning – PCP, PhDr. Soňa Holúbková, July Lundt, apríl 2015 
 
Intuitívne rodičovstvo, Mgr. Kateřina Šilhánová, máj 2015 
 
Decision making with complex swaloving and feeding problems in pediatrics, máj 2015 
J. Arvedson 
 
Organizace a řízení rané péče, Terezie. Hradilková , júl 2015 
 
Kurz poradce rané péče, Terezie Hradilková, október 2015 
 
Comprehensive ABA Treatment Process for ADS and Related Disorders, november 2015 
Prof. Mace 
 
Snoezelen I: Výcvik v terapeutickom prístupe, november 2015 



Projekty 
                                                                                                                                             
FYZIOTERAPIA PRE DETI S RIZIKOVÝM VÝVINOM                                                                                                                                                    
Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti slovenska v Grantovom programe 
Dôvera 

Pre deti s rizikovým vývinom raného veku je popri službe včasnej intervencie kľúčovou pravidelná 

fyzioterapia. Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe ZP 

Dôvera sa nám podarilo vybaviť    fyzioterapeutickú miestnosť špeciálnym rehabilitačným 

Bobath stolom, taburetom a matracom. Ďakujeme  za možnosť rozvíjať a podporovať 

motorický vývin dieťaťa aj prostredníctvom kvalitných pomôcok.   
 
 
CVI BRATISLAVA, n. o. – PODPORA PRE RODINY DETÍ S RIZIKOVÝM VÝVINOM             

Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Rotary klub Danube Bratislava 

                                                                                                                                                       

Narušená komunikačná schopnosť sprevádza vývin veľkého množstva detí s 

viacnásobným zdravotným postihnutím. Podstatou podpornej a náhradnej komunikácie je 

využiť schopnosti a možnosti, ktoré dieťa má zachované s cieľom umožniť mu rýchlu, 

jednotnú a efektívnu komunikáciu v miere, ktorá je možná. Vďaka finančnej podpore 

Rotary Danube máme možnosť prostredníctvom špeciálnej pomôcky Tobii realizovať 

diagnostiku komunikačnej úrovne dieťaťa s ťažkým viacnásobným postihnutím, 

komunikovať s ním a identifikovať jeho komunikačné signály a prejavy. Ďakujeme za 

možnosť lepšie porozumieť komunikačným prejavom dieťaťa. 
 
 
VOLÁM SA TEO A NEVIEM VÁM TO POVEDAŤ                                                                      

Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP 
 
Projekt s názvom „Volám sa Teo a neviem Vám to povedať“ je zameraný na podporu 

komunikačných schopností trojročného chlapca s viacnásobným zdravotným postihnutím. 

Komunikačné pomôcky zakúpené vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa stali 

súčasťou denného používania komunikačnými partnermi, ktorí vstupujú do komunikačnej 

interakcie s Teom. Najčastejšími komunikačnými partnermi Tea sú rodičia, pričom 

pomôcky sú používané na vyjadrenie komunikačného zámeru Tea vo výbere odpovede 

(áno/nie), na výber z dvoch možností (I-pad/počítač), na vedenie dialógu prostredníctvom 

BIGmack, alebo na plánovanie denných aktivít pomocou Bigpoint. Ďakujeme za možnosť 

posilniť komunikačnú interakciu medzi rodinou a Teom.  
 
KEĎ RUKY KOMUNIKUJÚ                                                                                                                               

Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚBProjekt s názvom “Keď ruky 

komunikujú” bol zameraný na posilnenie interakcií medzi členmi rodiny a dieťaťom so 



zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom raného a predškolského veku. 

Základom arteterapeutickej intervencie orientovanej na rodinu bolo nájsť spôsob 

komunikácie, vytvoriť priestor dôvery, bezpečia a emocionálneho porozumenia medzi 

členmi rodiny. Cieľom projektu bolo ponúknuť rodinám piesok a vodu ako hlavný 

prostriedok expresie, komunikácie a rodinnej kooperácie. Medzi doplnkové techniky patria 

maľba a kresba. Projekt predstavuje kombináciu ambulantnej a terénnej arteterapeutickej 

intervencie v prirodzenom prostredí rodiny. Máme veľkú radosť z toho, že arteterapeutické 

stretnutia neboli len stretnutiami rodiny s terapeutom, ale vytvorili príležitosť pre 

spoznanie sa viacerých rodín navzájom a následné stretávanie sa aj mimo prostredia 

Centra. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB od 15. júna 2015 

do 23. októbra 2015. Ďakujeme za možnosť sprostredkovať rodinám novú skúsenosť.               

 

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

Ročná účtovná závierka spracovaná ako samostatná príloha Výročnej správy za rok 2015. 

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

Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 

 
 
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
  
Ing. Natália Fialová, revízor CVI Bratislava, n.o. pozrela účtovníctvo a zrevidovala účtovnú 
závierku s konštatovaním, že zodpovedá skutočnosti a správnosti postupov účtovania. Prostriedky 
na činnosť boli v roku 2015 použité na stanovený účel Centra včasnej intervencie Bratislava, n.o.                       
 
 
 
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
Príjmy a výdavky  (počiatočný stav k 1.1.2015):  0,00 eur 
 
Príjmy za rok 2015 v celovej sume:   67 266,40 € 
 
Výdavky za rok 2015 v celkovej sume:  72 317,03 € 
 
Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2015  972,39 € 
Konečný zostatok na účte k 31.12.2015  23 051,15 € 
Konečný zostatok spolu k 31.12.2015  24 023,54 € 
 
 



 
6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
 
Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov spracovaný ako samostatná príloha 
Výročnej správy za rok 2015. 
 
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
 

 
 

 

 
 



 
 
8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 
    v priebehu roka 2015 
 
Ing. Katarína Šebejová, PhD. bola uvoľnená z členstva v Správnej rade CVI Bratislava, n.o. na 
zasadnutí SR CVI Bratislava, n.o. dňa 09.04.2015. 
Uvedená zmena bola oznámená registrovému úradu 10.04.2015. 
 
Na zasadnutí Správnej rady CVI Bratislava, n.o. dňa 15.5.2015 bolo schválené jej nové zloženie: 
Mgr. Vladislav Matej, predseda Správnej rady CVI Bratislava, n.o. 
PhDr. Helena Woleková, PhD, členka Správnej rady CVI Bratislava, n.o. 
Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD, členka Správnej rady CVI Bratislava, n.o. 
Ing. Andrea Pálffy Belányi, členka Správnej rady CVI Bratislava, n.o. 
Ing. Tomáš Osuský, člen Správnej rady CVI Bratislava, n.o. 
Ing. Natália Fialová, revízorka 
Uvedené zmeny boli oznámené registrovému úradu 15.05.2015.  
 
 
9. Ďalšie údaje určené správnou radou 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo Výročnej správe za rok 2015.  
 
10. Vyjadrenie revízora 
 
Revízor preskúmal hospodárenie CVI Bratislava, n.o. a nemá pripomienky. 
 
 
     Výročnú správu vypracovala: …........................................... 
     Bc. Alžbeta Padyšáková 
      
     Správna rada v zastúpení:  ….............................................. 
     Mrg. Vladislav Matej 
      
     Revízor: …............................................................................. 
     Ing. Natália Fialová 
 
V Bratislave 22.05.2016     



PREHĽAD 

o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015 

 

Názov: 

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn. 
 
1. 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  

 
Úroky 
 
 
Granty: 
Nadácia VÚB 
Nadácia SPP 
NDS – GP Dôvera 
Nadácia Pontis – GP PWC 
SOCIA nadácia na podporu 
sociálnych zmien 
 
 
Dary: 
PO - Rotary klub Bratislava Danube 
FO - Tomáš Osuský 
FO – Jana Čajágiová  
 
 
Štátne dotácie, príspevky BSK 
 
 
Príjem z vlastnej činnosti 
 
 
Asignácia 2% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 500,00 
1 500,00 

333,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,00 

 
47,88 

 
 
 

1 500,00 
1 000,00 
1 000,00 
1 260,00 

 
57 833,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 340,18 
 
 

0,00 
 

 

 Spolu 3 333,08  63 981,20  
 

 

V Bratislave 22.05.2016          Pečiatka:           Podpis: PhDr. Erika Tichá, PhD. 

 





11525,76 2882,00 8643,76 0,00

11525,76 2882,00 8643,76 0,00

2882,00 8643,76 0,00



24279,72 24279,72 0,00

126,54 126,54 0,00

126,54 0,00

129,64 129,64 0,00

129,64 0,00

24023,54 24023,54 0,00

972,39 0,00

23051,15 0,00

35805,48 2882,00 32923,48 0,00



-5050,98 0,00

-5050,98 0,00

5558,10 0,00

1146,50 0,00

0,00

70,73 0,00

0,00

4340,87 0,00

0,00

0,00

1160,80 0,00

0,00

32416,36 0,00

0,00

32923,48 0,00



16762,41 0,00

622,99 0,00

120,62 0,00

15287,89 0,00

26541,48 0,00

9340,51 0,00

545,33 0,00

185,50 0,00

28,30 0,00

2882,00 2882,00 0,00

72317,03 72317,03 0,00



2,18 0,00

6215,08 0,00

45,70 0,00

59673,44 0,00

1330,00 1330,00 0,00

67266,40 67266,40 0,00

-5050,63 -5050,63 0,00

0,35 0,00

-5050,98 -5050,98 0,00



                     

                                 

                               

                           

                                Poznámky Úč  NUJ 3 - 01     

 
Poznámky 

k 31.12.2015 
(v eurocentoch) 

                                  

  Za bežné účtovné 
obdobie  

    mesiac rok        mesiac rok    

   od 0  1    2   0 1  5       do    1  2   2  0  1 5     

                                  

  
Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok        mesiac rok    

   od 1  2    2  0  1 4       do    1  2   2  0  1 4     

                            

                  Účtovná závierka:         

                                  

                   x   riadna         

                       mimoriadna        

                                  

                   vyznačuje sa X          

                                  

                            

 IČO       Daňové identifikačné číslo        

 4 5 7 4 4 6 8 8  2 0 2 4 1 7 7 9 0 3               

                                  

 Názov účtovnej jednotky                 

 c E N T R U M  V Č A S N E J  I N T E R V E N C I E      

 B R A T I S L A V A  N . O .                   

                                  

 Sídlo účtovnej jednotky                         

 Ulica a číslo                           

 L E G I O N Á R S K A  1 3                    

                                  

                                  

 PSČ    Názov obce                 

 8 3 1 0 4   B R A T I S L A V A                 

                                  

 Číslo telefónu         Číslo faxu        

 0 9 0 5 / 8 5 4 1 8 1          /             

                                  

 e-mailová adresa                            

 C V I B A @ B E R I A N . S K                   

                                  

 Zostavené dňa: 
 
16.03.2016 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 

 Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 
 

Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky: 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

                         1   
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Čl. I. 

Všeobecné údaje 

 
Názov:  Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. 
Adresa: Legionárska 13, 831 04 Bratislava 
 

I.1. Hlavná činnosť účtovnej jednotky 

 

Centrum včasnej intervencie Bratislava n. o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla dňa 12.12.2014, 
zaregistrovaním  Krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom:  

OVVS-96723/452/2014-NO. 

 

Cieľ a poslanie organizácie: 

Vykonávanie 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 sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:  

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do siedmych rokov jeho veku ak je jeho vývoj  

ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, konkrétne:  

•   špecializované sociálne poradenstvo  

•   sociálna rehabilitácia  

•   stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím  

•   preventívna aktivita  

Služba je vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou.  

  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:  

•   špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, prevencia aj  

liečba  

  

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:  
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•   centrum  špeciálno-pedagogického  poradenstva  poskytuje  komplexnú  špeciálno- 

pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu,  

metodickú, výchovno-vzdelávaciu a 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  

•   odborno-metodickú  a  materiálno-technickú  pomoc  odborným  zamestnancom  centier  

špeciálno-pedagogického  poradenstva  a  školským  špeciálnym  pedagógom  poskytuje  

centrum so súhlasom ministerstva školstva. 

 

I.2. Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky 

 

Centrum včasnej intervenice Bratislava n.o. nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

Centrum včasnej intervenice Bratislava n.o. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

 

I.3. Orgány organizácie 

 

Štatutárni zástupcovia Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o.: 

Výkonná riaditeľka:  PhDr. Erika Tichá, PhD. 

Rozhodnutia prijíma správna rada.  

Hospodárenie organizácie preskúmava Revízor. 

 

I.4.   Priemerný počet pracovníkov v účtovnom období 

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 0 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 0 0 
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I.5. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ani obmedzene ručiacim spoločníkom. 

I.6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Riadna   x 

Mimoriadna    

 

I.7.  Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky 

 

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2014 bola schválená na zasadnutí 
správnej rady Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o.. 

 

Čl. II. 

 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

II.1. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH  ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH 

a) predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti – bol splnený, 

II.2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód 

            Uplatňujú  sa výlučne na začiatku nového účtovného obdobia. V účtovnom období 1.1.2015 – 
31.12.2015 nenastala nijaká takáto zmena. 

  

II.3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 
b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden, 
c. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – žiaden, 
d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 
e. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden, 
f. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – žiaden, 
g. dlhodobý finančný majetok – žiaden, 
h. zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, 
i. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – žiadne, 
j. zásoby obstarané iným spôsobom – žiadne, 
k. pohľadávky – menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
l. krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou, 
m. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitou hodnotou, 
n. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
o. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou, 
p. deriváty – žiadne, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- žiaden, 

 

II.4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov 
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 
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a. Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. pri odpisovaní dlhodobého majetku uplatňuje 
účtovné odpisy, 

b. dátum začiatku účtovného odpisovania sa stanovil na deň zaradenia, v ktorom bol dlhodobý 
majetok zaradený do používania, 

c. dlhodobý hmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 1 700 € sa zaradil do príslušnej 
odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, 

d. pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nebolo možné zaradiť do žiadnej z odpisových 
skupín, sa takýto dlhodobý hmotný majetok zaradil do druhej odpisovej skupiny,  

e. po zaradení dlhodobého hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny sa doba 
odpisovania stanovila na 48, 72, 144 alebo 240 mesiacov,  

f. pri účtovnom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sa uplatňovala rovnomerná 
metóda odpisovania, 

g. dlhodobý hmotný majetok v ocenení do 1 700 € vrátane sa odpísal jednorázovo ak bol 
zaradený do dlhodobého majetku pred rokom 2006 a od roku 2007 bol odpisový plán 
stanovený na ½ v prvom roku – roku zaradenia a ½ v druhom roku po jeho zaradení, 

h. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 2 400 € sa odpisuje rovnomernou 
metódou odpisovania a odpíše sa najneskôr do piatich rokov do jeho obstarania, 

i. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení nižšom ako je suma 2 400 € vrátane sa odpíše 
jednorázovo ku dňu začiatku účtovného odpisovania.  

 

II.5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Hodnota majetku sa znižuje v súlade s jeho odpisovým plánom.  

 

II.6. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 

 

II.6a)    Počas účtovného obdobia 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa euro prepočítavali kurzom ECB platným ku dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu. Všeobecným kurzom na prepočet cudzej meny na eurá v deň 
uskutočnenia účtovného prípadu, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, je referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS (ďalej len „referenčný kurz“) zo dňa 
predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

 

Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považoval: 

 

1. pri príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch -  deň, v ktorom dôjde k výplate 
alebo prevzatiu hotovosti, 

2. pri bankových výpisoch - deň, v ktorom dôjde k zúčtovaniu položky podľa výpisu z bankového 
účtu, 

3. pri interných dokladoch - deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe 
záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo 
prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo 
cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet v stredisku cenných 
papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu 
dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo 
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vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo 
vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré 
v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré 
dokumentujú tieto skutočnosti, 

4. pri vystavených faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia, 
5. pri prijatých faktúrach – deň uvedený ako deň zdaniteľného plnenia, 
6. pri ostatných záväzkoch - deň, v ktorom dôjde ku vzniku záväzku, 
7. pri ostatných pohľadávkach - deň, v ktorom dôjde ku vzniku pohľadávky. 

 

II.6b)     K termínu účtovnej závierky 

 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovnej závierky na euro prepočítavali 
kurzom ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

II.7. Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek 
účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek v porovnaní s predchádzajúcim 
účtovným obdobím 

 

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny spôsobov oceňovania, 
spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky 
a obsahového vymedzenia týchto položiek. 

 

Čl. III. 

 Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

III.1. Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie – 
v tabuľkách v prílohe. 

III.2. Prehľad dlhodobého majetku na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať –  taký majetok účtovná jednotka nemá. 

III.3. Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku – budovu ani priestory nevlastníme, len prenajímame. 
Osobné automobily majú zákonné aj havarijné poistenie vždy na jeden rok.  

 

Čl. IV. 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 

IV.1. Údaje o tržbách za vlastné výrobky a služby – Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. nemalo 
takéto tržby.  

 

IV.2. Údaje o príjmoch z grantov   

V roku 2015 Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. aktívne spolupracuje na týchto 
projektoch: 

SOCIA Nadácia na podporu sociálnych zmien 
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NVUB Nadácia Všeobecnej úverovej banky 

Dôvera Nadácia Dôvera 

SPP Nadácia SPP 

Finančné prostriedky sa čerpajú priebežne, vždy na základe vyhotovených správ o činnosti, 
monitorovacích správ, alebo prehľadov výdavkov. Na kontrolu sa predkladajú doklady vždy 
v súlade s pravidlami konkrétneho grantu. V prípade, že sú prijaté financie na viac ako jedno 
účtovné obdobie, je táto suma časovo rozlíšená. 

 

IV.3. Údaje o nákladoch na dosiahnutie tržieb za vlastné výrobky a služby – Centrum včasnej 
intervencie Bratislava n.o. nemalo takéto náklady. 

IV.4. Údaje o uhradenej daňovej povinnosti: za rok 2015 nevznikla daňová povinnosť. 

 

Čl. V. 

Opis údajov na podsúvahových účtoch  

V podsúvahovej evidencii nevedieme nijaké významné položky 

 

Čl. VI. 

Ďalšie informácie 

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali nijaké významné 
zmeny v skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na údaje a skutočnosti v nej uvádzané. 

 

 



Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   0,00       0,00 

prírastky      11525,76       11525,76 

úbytky             

presuny            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   11525,76       11525,76 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   0,00       0,00 

prírastky      2882,00       2882,00 

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia    2882,00       2882,00 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia            

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   0,00       0,00 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia    8643,76       8643,76 
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku - nemáme 

 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti v ovládanej 
osobe 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a 

ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia         

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - nemáme 

Názov spoločnosti Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

 

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pokladnica 972,39 0,00 

Ceniny 0,00 0,00 

Bežné bankové účty 23051,15 0,00 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0,00 0,00 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 

Spolu 24023,54 0,00 

 

Tabuľka č. 2 - nemáme 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      
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Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok spolu     

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 129,64 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 129,64 129,64 

 

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho: 
nadačné imanie v nadácii      

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      
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Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov      

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00 0,00 5050,98  5050,98 

Spolu 0,00 0,00 5050,98  5050,98 

 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie 

rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Zákonné rezervy spolu      
Rezerva na vykonanie auditu 
účtovnej závierky 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné rezervy spolu      
Rezervy spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 4340,87 0,00 

Krátkodobé záväzky spolu 4340,87 0,00 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 70,73 0,00 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 4411,60 0,00 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0,00 0,00 

Tvorba na ťarchu nákladov 109,15 0,00 

Tvorba zo zisku 0,00 0,00 

Čerpanie 38,42 0,00 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 70,73 0,00 
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách - výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

projekty 0,00 32416,36 0,00 32416,36 
podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách - príjmu budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

projekty     
 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Celková suma vyzbieraná 

v príslušnom roku 

Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Použitá suma bežného účtovného 
obdobia 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 0,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0,00 

súvisiace audítorské služby 0,00 

daňové poradenstvo 0,00 

ostatné neaudítorské služby 0,00 

Spolu 0,00 
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