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Právne vymedzenie poskytovania služby 
včasnej intervencie

- § 33 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov

- poskytuje sa dieťaťu do siedmych rokov jeho veku,
ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného
postihnutia a rodine tohto dieťaťa

- terénna alebo ambulantná forma

- obsah:

a) poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva, sociálnej rehabilitácie



Právne vymedzenie poskytovania 
služby včasnej intervencie

b) vykonávanie stimulácie komplexného vývinu
dieťaťa so zdrav. postihnutím, preventívnej
aktivity a komunitnej rehabilitácie



Právne vymedzenie financovania služby včasnej 
intervencie

- § 81 zákona o sociálnych službách č. 448/2008
Z.z. v znení neskorších predpisov:

- ods. f): VÚC zabezpečuje poskytovanie služby
včasnej intervencie

- Ods. l) VÚC poskytuje finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej soc. služby
neverejnému poskytovateľovi



Zabezpečenia poskytovania služby v KSK

1. Dvaja verejní poskytovatelia (rozpočtové 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK):

a) DOMKO Košice - od 1.1.2017
b) ANIMA Michalovce – od 1.1.2018

2. Dvaja neverejní poskytovatelia

a) CVI Prešov – od 1.1.2017
b) CVI Košice – od 1.5.2017



Rozsah poskytovanej služby v KSK

- Domko Košice: 5 pracovných úväzkov – od
1.6.2018 (1x vedúca pracovníčka - pozícia
sociálna terapeutka, 1x soc. pracovník, 1x
fyzioterapeut, 1x psychológ, 1x špeciálny
pedagóg); 29 rodín

- Anima Michalovce: 3 pracovné úväzky (1x soc.
pracovník, 1x psychológ, ½ fyzioterapeut, ½
liečebný pedagóg); 2 rodiny



Rozsah poskytovanej služby v KSK

Neverejní poskytovatelia:

Poskytovateľ

Rok 2017 Rok 2018

Počet 
hodín

Výška FP 
(€)

Počet 
hodín

Výška FP 
(€)

CVI Prešov 960 h 9 600,00 960 h 14 419,20

CVI Košice 2560 h 47 923,20 6000 h 90 120,00

Spolu 3520 h 57 523,20 6960 h 104 539,20



Rozsah poskytovanej služby v KSK

- Určenie výšky finančného príspevku na hodinu
SVI v r. 2017 – skutočné bežné výdavky uvedené
neverejným poskytovateľom:

a) CVI Prešov: 10,00 €/hod

b) CVI Košice: 18,72 €/hod

- Výška finančného príspevku na hodinu SVI v
r. 2018 vypočítaná z bežných výdavkov verejného
poskytovateľa DOMKO Košice, t.j.: 15,02 €/hod



Otvorené témy

- Finančné ohodnotenie zamestnancov SVI u
verejných poskytovateľov (tabuľkové platy = nízke
finančné ohodnotenie, nezáujem o prácu,
neobsadené miesta)

- Fond pracovného času = počet hodín poskytovania
služby? (dovolenka, PN, ....)

- Výpočet výšky FP/hod: výdavky (verejného
poskytovateľa)/fond pracovného času

- Potreba vzájomnej komunikácie: VÚC –
poskytovateľ: prípadové štúdie – cieľ: poskytovanie
sociálnej služby

- Hodnotenie efektivity poskytovanej služby



Ďakujem za pozornosť. 


