
Poskytovatelia služby včasnej intervencie
Obchodné meno alebo názov, 

sídlo a identifikačné číslo 

právnickej osoby, ktorá je 

poskytovateľom sociálnej 

služby alebo meno a priezvisko 

fyzickej osoby, ktorá je 

poskytovateľom sociálnej 

služby

Poskytovateľ sociálnej služby 

podľa § 3 ods. 3 zákona o 

sociálnych službách (t.j. obec, 

právnická osoba zriadená alebo 

založená obcou alebo vyšším 

uzemným celkom alebo 

neverejný poskytovateľ)

Adresa miesta 

poskytovania 

sociálnej služby Telefón

Mailová 

adresa

Webová 

stránka

Meno 

a priezvisko 

štatutárneho 

orgánu 

právnickej osoby, 

ktorá je 

poskytovateľom 

sociálnej služby 

Meno 

a priezvisko 

zodpovedného 

zástupcu 

poskytovateľa 

sociálnej 

služby

Rozsah 

poskytovanej 

sociálnej 

služby

Forma 

poskytovanej 

sociálnej 

služby

Cieľová skupina 

fyzických osôb, 

ktorým je 

poskytovaná 

sociálna služba 

určená

Dátum 

zápisu do 

registra

Bez bariér, n.o., Prostějovská 

38, 080 01 Prešov, IČO: 

37887980

neverejný poskytovateľ

Centrum včasnej 

intervencie, Ul. 

Matice slovenskej 

13, 080 01 Prešov, 

Prešovský kraj 911604076

bezbariern

o@gmail.

com

MUDr. Mgr. Anna 

Kvokačková

MUDr. Mgr. 

Anna 

Kvokačková neurčitý čas

ambulantná a 

terénna

deti do 7-ich rokov 

ich veku, ak je ich 

vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného  

postihnutia a ich 

rodina 25.9.2014

Gréckokatolícka charita Prešov, 

Hlavná 2, 080 01 Prešov, 

IČO:35514388

neverejný poskytovateľ

Dom sv. Anny 

Štúrova 5, 064 01 

Stará Ľubovňa, 

terénna forma - 

okres Stará Ľubovňa

gkcharita

@gkcharit

a-po.sk

www.gkchari

ta-po.sk

PhDr. Peter 

Valiček

Mgr. Soňa 

Gaborčáková neurčitý čas

ambulantná a 

terénna

deti do 7-ich rokov 

ich veku, ak je ich 

vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného  

postihnutia a ich 

rodina 1.12.2014

Centrum včasnej intervecie 

Prešov, n.o., skratka:CVI 

Prešov, n.o., anglický názov: 

Early Childhood Intervention 

Center Prešov, Vajanského 19, 

080 01 Prešov, IČO:45744700
neverejný poskytovateľ

ambulantne:Vodáre

nská 3, 080 01 

Prešov,terénne: v 

okruhu 30 km od 

sídla neziskovej 

organizácie 907181653

presov@c

entravi.sk

Mgr. Katarína 

Gromošová

Mgr. Katarína 

Gromošová neurčitý čas

ambulantná, 

terénna

deti do 7-ich rokov 

ich veku, ak je ich 

vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného  

postihnutia a ich 

rodina 1.4.2015

Centrum sociálnych služieb 

Kežmarok,Pod lesom 6, 0600 01 

Kežmarok, IČO: 17149975

právnická osoba zriadená VÚC

Pod lesom 6, 066 01 

Kežmarok ( 

ambulantná forma, 

okres Kežmarok 

(terénna forma 052/468586

2

sekretariat

@dss-

lubica.vuc

po.sk

PhDr. Eva 

Mašteníková

PhDr. Eva 

Mašteníková neurčitý čas

ambulantná, 

terénna

deti do 7-ich rokov 

ich veku, ak je ich 

vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného  

postihnutia a ich 

rodina 22.8.2016

Centrum sociálnych  služieb 

Zátišie       Ul. Čsl. Armády 

1594/5, 069 01 Snina, IČO: 

00695432

právnicka osoba zriadená VÚC

ul. Čsl. armády 

1594/5, 069 01 

Snina- ambulantná 

forma;okres Snina 

terénna forma

057/762245

2  

057/779813

9

riaditel@c

sszatisie.s

k

www.csszati

sie.sk

PaedDr. PhDr. 

Ján Šrenkel

PhDr. Lucia 

Petrovková neurčitý čas

ambulantná, 

terénna

deti do 7-ich rokov 

ich veku, ak je ich 

vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného  

postihnutia a ich 

rodina 30.11.2016
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