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1. Vymedzenie včasnej intervencie – EURLYAID, širšie/užšie

2. Počet potenciálnych klientov – komparácia dostupných zdrojov 

3. Dostupnosť služieb pre rodiny (SS, školstvo, zdravotníctvo)

4. Výzvy v oblasti systematickej podpory včasnej intervencie na Slovensku



1.Širšie vymedzenie VI 

VČASNÁ INTERVENCIA je určená pre všetky deti s rizikovým vývinom alebo zdravotným 

postihnutím. Podpora pokrýva obdobie medzi prenatálnou diagnostikou a momentom, keď dieťa 

dosiahne vek povinnej školskej dochádzky. Zahŕňa celý proces od najskoršej možnej identifikácie a 

zistenia rizika až po dlhodobú stimuláciu dieťaťa a sprevádzanie celej rodiny. Napriek tomu, že v 

súčasnosti nepovažujeme prenatálnu diagnostiku za integrálnu súčasť včasnej intervencie, jej 

psychologické a sociálne následky na rodičov do včasnej intervencie spadajú.“ *

*Manifest - Early Intervention for Children with Developmental Disabilities: Manifesto of the Eurlyaid Working Party, by J. M. H. DE MOOR*, B. T. M. VAN 

WAESBERGHE, J. B. L. HOSMAN, D. JAEKEN and S. MIEDEMA, Department of Special Education, Catholic University, PO Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The 

Netherlands; published in: International Journal of Rehabilitation Research 16, 23-31 (1993)



V rezorte zdravotníctva včasná intervencia zahŕňa preventívne, skríningové, 

diagnostické, terapeutické, liečebné a poradenské intervencie od obdobia zistenia 

rizika oneskoreného vývinu alebo diagnózy a to formou ambulantných 

alebo ústavných/pobytových intervencií. Včasná intervencia tak zahŕňa výkony 

jednotlivých zdravotníckych pracovníkov a zabezpečenie zdravotníckych 

pomôcok.

Širšie vymedzenie SVI 



V rezorte školstva prostredníctvom činnosti zariadení špeciálnopedagogického 

poradenstva včasná intervencia zahŕňa preventívne, diagnostické, rehabilitačné, 

stimulačné a poradenské služby. Kooperácia pracovníkov zariadení 

špeciálnopedagogického poradenstva so pedagógmi zariadení predprimárneho a 

primárneho vzdelávania v podobe tranzitného procesu je realizovaná v záujme 

efektívneho začlenenia dieťaťa do vzdelávacieho procesu.

V rezorte sociálnych vecí zahŕňa primárne sociálnu službu včasnej intervencie 

a iné sociálne služby, kompenzácie zdravotného postihnutia vrátane pomôcok 

poskytovaných ÚPSVaR

Širšie vymedzenie VI 



1.2.Skutočnosť paralelných služieb VI 



VČASNÁ INTRVENCIA SO SPOLUPRÁCOU REZORTOV

Zdroj: Platforma rodín detí so 

zdravotným znevýhodnením



V užšom slova zmysle chápeme včasnú intervenciu (ďalej len SVI) ako sociálnu 

službu včasnej intervencie (§33, Z. o soc. službách č. 448/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov):

• pre deti vo veku 0-7 rokov veku a jeho rodinu, ak je ich vývin ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia ;

• Zdravotné postihnutie fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu;

• SVI zahŕňa preventívnu aktivitu, komplexnú stimuláciu vývinu, sociálnu 

rehabilitáciu, špecializované sociálne poradenstvo a komunitnú rehabilitáciu;

• SVI sa poskytuje prioritne terénnou formou;

1.3.Užšie vymedzenie SVI 



APPVI presadzuje posledné trendy vo SVI zdôrazňujúce nasledovné princípy:

- Bio-psycho-sociálny model SVI;

- Zameranie na rodinu, posilňovanie kompetencií rodičov a vnútorných zdrojov 

rodiny, posilňovanie a využívanie vonkajších zdrojov komunity; 

- Partnerský prístup, rodič je členom úzkeho tímu SVI;

- Dostupnosť VI – regionálna, finančná; 

- Preferencia terénnej formy SVI;

- Transdisciplinárna spolupráca pracovníkov pri poskytovaní odborných služieb;

- Spoluprácu systémov podpory vrátane inštitúcií sektoru sociálnych vecí, školstva 

a zdravotníctva;

- Konečným cieľom je posilnenie sociálnej inklúzie rodiny

1.3.Užšie vymedzenie SVI 



1.3.Užšie vymedzenie SVI 



1.3.Užšie vymedzenie SVI 

POSKYTOVATELIA SVI 2014 2015 2016 2017 2018

Počet registrovaných poskytovateľov SVI 1 9 16 22 26
Počet zamestnancov – plné úväzky 0 N/A 17,25 58 N/A

Počet poskytovateľov a zamestnancov SVI



1.3.Užšie vymedzenie SVI 

Počet prijímateľov SVI

ROK 2014 2015 2016 2017

PRIJÍMATELIA  SVI 0 250* 316 561

* údaj nezahŕňa počty rodín od 2 poskytovateľov

dostupnosť

4%



1.3.Užšie vymedzenie SVI 

Tabuľka č. 3: Rozsah práce s rodinami podľa formy SVI

ROZSAH PRÁCE S RODINAMI 2014 2015 2016 2017

Počet hodín práce s rodinou N/A N/A 13 915 45 384

- z toho terénnou formou N/A N/A 5 693 34 560

- z toho ambulantnou formou N/A N/A 8 222 10 824

Podiel terénnej formy N/A N/A 41% 76%

13914,75 5693,65 



2. Vymedzenie cieľovej skupiny pre VI/SVI 

Na Slovensku neexistuje oficiálna evidencia počtu detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré môžu byť 
poberateľmi sociálnej služby včasnej intervencie. Preto na určenie cieľovej skupiny využívame nasledovné 
dostupné zdroje:
Prieskum u pediatrov v spolupráci so samosprávnymi krajmi (Asociácia, 2017)
NCZI – Zdravotnícke ročenky (1559 detí s vrodenou vadou); 
Neonatologická sekcia SPS (10 % predčasne narodených detí má trvalé následky poškodenia)
Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 2014/15 – Sumárny protokol (počet detí v 
6. roku života – 1574 detí – len kategórie Autizmus/PAS, MP, TP, ZP, SP a VP) 
WHO Svetová zdravotnícka organizácia vychádza z percentuálneho kvantifikovaného odhadu od 2,2% do 3,8% 
detí so ZZ zo všetkých živonarodených celosvetovo.



2. Vymedzenie cieľovej skupiny pre VI/SVI 

Kraj Deti do 7 rokov Predpoklad počtu detí so ZP a RV pri 

návratnosti 100%

Podiel detí so ZP a RV 

BBSK 43 740 1 529 3,5 %

BSK 54 137 1 404 2,6 %

KSK 63 365 1 079 1,7 %

NSK 43 129 300 min.

PSK 68 647 1 183 1,7 %

TNSK 38 049 908 2,4 %

TTSK 37 845 1 176 3,1 %

ZSK 50 861 1 124 2,2 %

Spolu

399 773 8  702 2,5 %

Tabuľka č.4: Podiel detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom na populácii všetkých detí 
v rovnakom veku (Dotazníkový zber, APPVI, 2017)



2. Vymedzenie cieľovej skupiny pre VI/SVI 

Tabuľka č.5: Kvantifikovaný odhad počtu detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom 
v jednotlivých krajoch pri predpoklade 3,5 % podielu na celkovom počte detí rovnakého veku

Kraj Deti do 7 rokov Podiel detí so ZP a RV –
predpoklad podľa zdrojov 1,2,3

Kvantifikovaný odhad 
počtu detí so ZP a RV 

BBSK 43 740 3,5 % 1 532

BSK 54 137 3,5 % 1 896

KSK 63 365 3,5 % 2 219

NSK 43 129 3,5 % 1 510

PSK 68 647 3,5 % 2 404

TNSK 38 049 3,5 % 1 332

TTSK 37 845 3,5 % 1 325

ZSK 50 861 3,5 % 1 781

Spolu
399 773 3,5 % 14 000 



3. Dostupnosť VI  

SVI v sociálnom rezorte k 31.12.2017:

22 poskytovateľov  
561 rodín z celkového počtu 8 700 - 14 000 

4  - 6,5 % rodín službu SVI majú, z potenciálu rodín, ktoré službu potrebujú

58 zamestnancov – 15 rodín na poradcu – potenciál 870 rodín – naplnenosť 

kapacity poskytovateľov SVI je na 60 %

Podľa skúseností z ČR môžeme predpokladať, že cca 25- 30 % potenciálnych klientov 
službu SVI aj využije, čo by na Slovensku znamenalo 2 175 – 4 200 rodín.



3. Dostupnosť VI  

2017 2018

Požadované (Eur) 1 000 906 1 346 519

Príspevok VÚC (Eur) 446 114 941 286

Podiel financovania 44,6 % 69,9%

Výška požadovaných a poskytnutých príspevkov z VÚC pre poskytovateľov SVI  v rokoch 2017-2018 



3. Dostupnosť VI 

VI/RS v rezorte školstva 
Podľa § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 

Z.z.“) sú základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie zariadenia 

výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (ďalej 

len „poradenské zariadenie“), ktorých súčasťou je 

a) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“), 

b) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“).

Cieľovú skupinu - deti so zdravotným znevýhodnením podporujú CŠPP. 

CŠPP vykonáva činnosti 

a) diagnostické, 

b) poradenské, 

c) terapeutické, 

d) preventívne, 

e) rehabilitačné. **

**MŠVVaŠ, A n a l ý z a súčasného stavu financovania CPPPaP a CŠPP za rok 2017



3. Dostupnosť VI 

V rezorte školstva k 30.06.2017 bolo:

151 poskytovateľov  RS/VI prostredníctvom siete CŠPP
23 162 detí vo veku 0-7
1036 zamestnancov 

***Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok 2014/15, 2015/16, 2016/17

2014/2015 2015/2016 2016/2017

do 1 roka 57 32 84

do 2 rokov 119 97 144

do 3 rokov 416 438 477

SPOLU DO 3 ROKOV 592 567 705

do 4 rokov 1461 1542 1719

do 5 rokov 3398 3840 4159

do 6 rokov 6109 7042 9115

do 7 rokov 8459 8702 7464

SPOLU DO 7 ROKOV 20019 21693 23162

Počet detí so ZZ  predškolského veku v evidencii CŠPP***

dostupnosť

11%



3. Dostupnosť VI 

V zdravotníckych zariadeniach je včasná intervencia pre deti so zdravotným 

znevýhodnením do 7 rokov vykonávaná prostredníctvom: 

➢ Lekárov špecialistov

➢ Lekárov pediatrov 

➢ Odborných zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich diagnostické a terapeutické výkony 

v prospech podpory vývinu dieťaťa. Prehľad odborníkov je v nasledovnej tabuľke:

Špecialista Počet 
odborníkov

Počet detí do 3 
rokov

Dostupnosť Poznámka

Klinický psychológ 88 469 8%
Klinický logopéd 122 562 9%

Liečebný pedagóg 6 35 0,6 %
Pracovisko FBLR -

cvičenie
246 8860* 8,7 x 

ročne/pacient
*Bez filtra všetky 

FBLR výkony
FBLR – dni v stacionári 11 064/rok

Počet  „nelekárskych“ odborníkov, počet detí so ZZ do 3 rokov a dostupnosť

dostupnosť

17%



➢ Kooperácia a nadväznosť služieb v troch rezortoch – paralelný rezortizmus alebo 

nadväznosť/plynulý prechod ?

➢ Segregácia – Integrácia – Inklúzia:  čo z toho máme na Slovensku ?

➢ Dostupnosť služieb

➢ Akých rodičov tu chceme mať – naučených na bezmocnosť, závislých na pomoci a službách 

alebo zamestnaných a platiacich dane, podporujúcich čo najväčšie možné osamostatnenie 

svojich detí v budúcnosti?

4. Výzvy v oblasti systematickej podpory VI 



MPSVaR

4%
MZ

17%
MŠVVaŠ 

11%

SPOJÍME SA PRE RODINY?



Kontakt: 
PREDSEDNÍČKA:  PhDr. Erika Tichá, PhD., ticha@asociaciavi.sk, 0905 854 181

PODPREDSEDA: Mgr. Vladislav Matej, matej@socia.sk, 0903493037

TAJOMNÍČKA: Ing. Monika Fričová, info@asociaciavi.sk, 0911747188

www.asociaciavi.sk

Ďakujeme za pozornosť
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