VYMEDZENIE POJMU VČASNÁ INTERVENCIA
V záujme terminologického zjednotenia uvádzame vymedzenie pojmu včasná intervencia podľa
európskej strešnej organizácie EurlyAid, ktorá sa špecializuje na včasnú intervenciu.
„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.“1
V podmienkach SR chápeme včasnú intervenciu v širšom slova zmysle (ďalej len VI) ako súbor možných
intervencií a opatrení pre dieťa s rizikovým vývinom do 7 rokov jeho veku a/alebo jeho rodinu
reflektujúcich ich potreby.
 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.
 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 sociálnu službu včasnej intervencie a iné sociálne služby,
kompenzácie zdravotného postihnutia vrátane pomôcok poskytovaných ÚPSVaR
 Nedostatočne saturovaná potreba cielených stimulačných a terapeutických intervencií zo strany
štátu je čiastočne realizovaná v súkromnom a neziskovom sektore. Jedná sa o obdobné intervencie
ako v systéme školstva a zdravotníctva, ktorých legislatívne ukotvenie často nekorešponduje s reálne
poskytovanými službami.
V užšom slova zmysle chápeme včasnú intervenciu (ďalej len SVI) ako sociálnu službu včasnej intervencie
pre deti do 7 rokov veku a jeho rodinu, ak je ich vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia (§33,
Z. o soc. službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Služba včasnej intervencie zahŕňa
preventívnu aktivitu, komplexnú stimuláciu vývinu, sociálnu rehabilitáciu, špecializované sociálne
poradenstvo a komunitnú rehabilitáciu (vrátane koordinácie všetkých služieb pre dieťa so ZP a jeho
rodinu). K 1.10.2018 je v SR 28 poskytovateľov. K 1.1.2018 sociálnu službu včasnej intervencie poberalo
515 rodín detí so ZP, čo predstavuje 3,7 %-ný podiel cieľovej skupiny.
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