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ÚVOD

Milí priatelia, 

Je mi potešením predostrieť okruhu našich podporovateľov v  poradí druhú výročnú správu

neziskovej organizácie Živá škola n.o. .

Ako spoločenstvo pedagógov a  rodičov zdieľame presvedčenie, že primárne vzdelávanie detí je

etapou na ceste dieťaťa, ktorá má zásadný vplyv na jeho ďalšie zdravé smerovanie a vývoj.

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, čelí naša spoločnosť situáciám, ktorých zvládnutie si vyžaduje

ucelené a premýšľajúce osobnosti, ktoré dokážu spolupracovať,načúvať si a nachádzať riešenia pre

svet budúcnosti. 

Jedno africké príslovie hovorí: „Vychovať dieťa, to chce celú dedinu.“ Neznamená to, že za výchovu

dieťaťa je zodpovedné mesto či inštitúcia.  Znamená to, že dieťa by malo prichádzať do kontaktu

so širšou komunitou vo svojom okolí, aby mohlo rásť a  zažívať rôznorodosť. Každý, kto sa

akýmkoľvek spôsobom podieľa na výchove dieťaťa, nejakým spôsobom ovplyvní jeho vývoj,

hodnotový rebríček a  vnímanie sveta. V  Živej škole si uvedomujeme túto veľkú zodpovednosť

a deťom sa snažíme vytvárať také prostredie a  takú komunitu ľudí, ktorá v  súbore ich životných

daností a zručností posilňuje ich vzájomné porozumenie, rešpekt, lásku a  široké spektrum

sociálnych schopností. 

Rok 2019 priniesol mnoho príležitostí pre interakciu detí a dospelých, počas ktorých sme mali

možnosť  realizovať svoje ciele. Bližšie sú popísané a vymenované v sekcii Aktivity organizácie za

rok 2019. Za všetky aktivity roku 2019 spomeniem v úvode jednu z tých významnejších, a to

vzdelávací festival Pod jednou strechou. Do mesta Nové Zámky sme priniesli festival o vzdelávaní,

v ktorom sme dali priestor občianskym vzdelávacím iniciatívam a alternatívnym

pedagogickým smerom, aby ukázali svoje aktivity širokej verejnosti. Takisto sa na Festivale pod

jednou strechou prepojilo množstvo tvorivých ľudí, ktorí sa venujú zdravému vývoju dieťaťa. 

Nárast počtu priaznivcov a podporovateľov cieľov Živej školy je pre nás dôkazom, že v tom čo

robíme, vidia zmysel mnohí rodičia detí i pedagógovia. 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sú so Živou školou n.o. nejakým spôsobom prepojení. Či už sú to

rodičia detí, ktorí nám poskytujú každodennú osobnú podporu, ľudia, ktorí navštívili naše

semináre, darcovia, ktorí Živú školu podporili finančným darom, alebo ľudia, ktorí nás z diaľky

podporili dobrým slovom či dobrou myšlienkou. Sme vďační za každý prejav podpory. 

Súhrn našich aktivít Vám s potešením predkladám v tejto výročnej.

Mgr.Miroslava Okuliarová

riaditeľka neziskovej organizácie Živá škola n.o.
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I DENT I F I KÁC IA

Identifikácia a profil organizácie
Živá škola je nezisková organizácia, ktorá vznikla v prvej

polovici roka 2018 za účelom poskytovania všeobecne

prospešných služieb, a to predovšetkým v oblasti

inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých. 

 Za jej založením stojí skupina rodičov a učiteľov, ktorí

chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a

vzdelávaní v našom regióne a do nášho regiónu priniesť

možnosť vzdelávania sa v oblasti inovatívnych

pedagogických smerov. 

Názov organizácie:
Živá škola n.o.

IČO:

51736730

Sídlo:
Slovenská

9849/96, 940 01 Nové Zámky 

Zastúpená:
Mgr.Miroslava Okuliarová 

Kontakt:

Tel.: +421 907 685 338

E-mail: zivaskola@gmail.com

Dátum a číslo zápisu: 18.5.2018 

pod číslom VVS/NIO – 13/2018

Zakladatelia neziskovej organizácie:
Mgr.MiroslavaOkuliarová

Komenského 4, 940 01 Nové Zámky

Mgr.Ivana Csutorová

Slovenská 9849/96, 940 01 Nové Zámky
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ZLOŽEN IE
ORGÁNOV  

Zloženie orgánov neziskovej organizácie a zmeny v zložení orgánov
V štatúte neziskovej organizácie, článok V. sú vymedzené orgány neziskovej organizácie:

a) správna rada

b) riaditeľ

c) revízor

Členovia správnej rady: 
Mgr.Ivana Csutorová, Slovenská 96, 940 01 Nové Zámky – predseda správnej rady, od 18.5.2018 

Ing.Lucia Krátka, 1.Mája 76, 953 01 Zlaté Moravce – člen správnej rady, od 18.5.2018

Mgr.Jana Vašková, Púpavová 13, 841 04 Bratislava - člen správnej rady, od 18.5.2018

Miroslava Stančeková, Podhájska 486, 941 48 Podhájska - člen správnej rady, od 18.5.2018

Mgr.Barbora Frýželková, Žitavská 35, 941 03 Úľany nad Žitavou –člen správnej rady od 4.1.2019

Riaditeľka neziskovej organizácie, ktorá koná v jej mene: 
Mgr.Miroslava Okuliarová, Komenského 4, 940 01 Nové Zámky

Revízor:
Mgr.Veronika Mihóková, Nábrežná 8, 940 01 Nové Zámky

V roku 2019 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady neziskovej organizácie: 

Vladimíra Dluhošová, Dulovce 785, 946 56 Dulovce, člen správnej rady, od 18.5.2018, 

sa na stretnutí správnej rady neziskovej organizácie dňa 04.01.2019 dobrovoľne vzdala funkcie

člena správnej rady. 

Na jej miesto bola jednohlasne zvolená Mgr.Barbora Frýželková, Žitavská 35, 941 03 Úľany nad

Žitavou.
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Aktivity organizácie za rok 2019 
Aktivity Živej školy v roku 2019 zahŕňali množstvo podujatí a akcií, ktoré sa dajú tematicky

rozdeliť na viacero skupín. Jednak pokračovala v úspešnom cykle Večerov s umením, v rámci

ktorého sa uskutočnili dva workshopy pre verejnosť, pripravila orientačné a informačné semináre

pre rodičov budúcich prvákov, pre rodičov a deti z tried Živej školy boli určené viaceré interné

podujatia (slávnosti) a najväčším podujatím, ktoré doteraz vo svojej existencii Živá škola n.o.

organizovala bol už v úvode spomínaný festival Pod jednou strechou. Na jednotlivé podujatia bol

vstup zdarma, náklady na organizáciu boli hradené z dotácií, darov, finančných príspevkov zo

samosprávy mesta Nové Zámky či z vlastných zdrojov Živej školy n.o..

Prehľad jednotlivých podujatí Živej školy organizovaných počas roku 2019 
(v chronologickom poradí)

január/február/marec 2019 - Otvorené hodiny v triedach Živej školy 
Počas tohto obdobia mali rodičia budúcich prvákov aj spolu s dieťaťom možnosť, zúčastniť sa na

vyučovaní v triede Živej školy. Jednalo sa o individuálne dohodnuté návštevy vo vopred určenom

čase, aby chod  yučovania nebol narušený.

25.január 2019 – workshop z cyklu Večery s umením Eurytmia
"Ochutnávkou" tohto málo známeho pohybového umenia previedla účastníkov tohto seminára

Jana Baníková - absolventka eurytmickej školy Anna Sophia v Bratislave a pedagóg eurytmie pre

deti dospelých. Eurytmia je pohybové umenie vyjadrujúce kvalitu hlások a tónov v

pohybe,vyučuje sa na waldorfských školách.

9.február 2019 - seminár Ako pomôcť našim deťom, aby nestratili radosť z učenia.
Seminár pre verejnosť, ktorého cieľom bolo ukázať, ako pri vyučovaní zapojiť prirodzenú detskú

zvedavosť a chuť nasávať nové informácie tak, aby sa deti učili s radosťou. Primárne bol tento

seminár určený rodičom predškolákov, ktorých zaujíma ako formou sa deti v triedach Živej školy

učia.

.

AKT IV I TY  A  

PODUJAT IA  
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9.marec 2019 - seminár Význam ručných a umeleckých činností vo vývine dieťaťa
Seminár pre verejnosť o tom, prečo sú ručné práce a umelecké činnosti dôležité, čomu

všetkému napomáhajú vo výchove a vzdelávaní dieťaťa a aký význam hrajú v jeho vývine. Ako si

pri nich deti trénujú schopnosti ako trpezlivosť, sústredenie, vôľu, kreatívne myslenie, riešenie

problémov, sebauvedomenie,risk, spoluprácu či flexibilitu. Taktiež primárne určený rodičom

predškolákov, ktorí zvažujú výber školy pre svoje dieťa. 

13.marec 2019 - Deň otvorených dverí 
Živá škola sa spolupodieľala na Dni otvorených dverí na ZŠ Mostná otvorenou hodinou vo svojej

triede.

23.marec 2019 – Testovanie školskej zrelosti 
Každoročne Živá škola organizuje testovanie školskej zrelosti pre záujemcov o zápis do jej

prvého ročníka. Toto testovanie prebieha za účasti špeciálnej pedagogičky a vychádza z

princípov waldorfskej pedagogiky. Posudzuje sa pri ňom nielen intelektuálna zrelosť detí ale tiež

ich motorická či sociálna zrelosť.

11.apríl 2019 – neverejné podujatie pre žiakov, rodičov a učiteľov Vítanie jari
Podujatie sa uskutočnilo v areáli Detskej lesnej škôlky. Deti sa symbolicky rozlúčili s

odchádzajúcou zimou výrobou malých slamených Moreniek, ktoré potom spoločne pustili po

rieke.

10.máj 2019 – workshop z cyklu Večery s umením Čaro hliny
Zatiaľ posledný seminár tohto úspešného cyklu workshopov sa pod vedením skúsenej lektorky

venoval terapeutickému modelovaniu z hliny, kde podstatou nie je konečný výrobok ale celkový

proces práce s materiálom.
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21.júna 2019 – neverejné podujatie pre žiakov, rodičov a učiteľov Jánska slávnosť
Uskutočnila sa v areáli Detskej lesnej škôlky a bola spojená s „pasovaním“ predškolákov za

budúcich prvákov Živej školy. Prepájanie akcií Lesnej škôlky a Živej školy má veľký význam pre

plynulý a kontinuálny prechod detí zo škôlky do školy. Jednotlivé slávnosti konajúce sa počas

roka zároveň prispievajú k tvorbe a upevneňovaniu komunity ľudí okolo Živej školy.

7.september 2019 – účasť na festivale NZ Inak 
Počas festivalu NZ Inak, ktorý sa každoročne koná na Sihoti, Živá škola ponúkla v rámci svojho

workshopu ukážky intuitívnych hier určených tak pre deti ako aj pre dospelých.

30.septembra – neverejné podujatie pre žiakov, rodičov a učiteľov Michaelská slávnosť

12.október 2019 – festival inovatívneho vzdelávanie  Pod jednou strechou
V spolupráci so ZŠ Mostná a za finančnej podpory mesta Nové Zámky organizovala Živá škola

celodenný festival inovatívneho vzdelávania, kde sa zišli riaditelia, učitelia, rodičia a iniciatívy

ľudí, ktorí sa chcú spájať v téme vzdelávania. Súčasťou programu boli prednášky zaujímavých

lektorov, workshopy, ukážky rôznych inovatívnych a alternatívnych spôsobov vyučovania

(Hejného metóda, splývané čítanie, angličtina metódou Helen Doron) či tvorivé dielne pre deti.

Návštevníkov určite potešil aj malý predajný trh a stánok s občerstvením. Medzí hostí festivalu

patrili napríklad Pavel Kraemer, Ph.D., PhDr. Andrea Nagyová či Dáša Čerháková. Celkovo sa

festivalu zúčastnilo vyše 150 ľudí.

11.november 2019 – Lampášikový sprievod

Druhý ročník veľmi úspešnej verejnej akcie pre rodičov s deťmi, ktorá sa už tradične konala  v

areáli Detskej lesnej škôlky a v priľahlom lesoparku Berek.

5.december 2019 – neverejné podujatie pre žiakov, rodičov a učiteľov Adventná špirála
19.december 2019 – neverejné podujatie pre žiakov, rodičov a učiteľov Vianočná besiedka

AKT IV I TY  A  
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celostný vývin dieťaťa rozvíjajúci jeho vôľu, srdce i myseľ, inak povedané zručnosti,

schopnosti, emocionálnu i kognitívnu rovinu

dôležitosť prepojenia a spolupráce v trojuholníku učiteľ – dieťa – rodič

potreba osobnostného rastu učiteľa a rodiča

Oblasť vzdelávania detí
Na základe spolupráce so ZŠ Mostná, Nové Zámky vznikla v školskom roku 2018/19 v Nových

Zámkoch prvácka trieda so zameraním na ucelený prístup k vzdelaniu, kde sa rovnako ako hlava

rozvíjajú aj srdce a ruky, a veľký dôraz sa kladie na tvorbu zdravých sociálnych vzťahov medzi

rodičmi, učiteľmi a deťmi. V školskom roku 2019/2020 sa z prvákov stali druháci, pokračujúci

v tejto alternatívnej forme vzdelávania, a zároveň vznikla ďalšia trieda prvákov. 

Živá škola n.o. v triede detí pôsobí ako doplnkový element. Deti počas vzdelávania napĺňajú

štátny vzdelávací program a sú riadnou súčasťou ZŠ Mostná. Živá škola n.o. v triede pôsobí

dopĺňajúc hlavnú vzdelávaciu líniu o prvky ručných prác, umenia a zážitkových hodín, pričom

vzdelávanie sa riadi niektorými z dôležitých princípov, ktoré považujeme za nosné v oblasti „živej

pedagogiky“: 

vek dieťaťa je smerodajný činiteľ  pre výber a usporiadanie učebnej látky, metód i rytmu dňa

vo vyučovaní rytmus a opakovanie ako dôležité princípy na budovanie dlhodobej pamäti  a

osvojovanie schopností a zručností dieťaťa 
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Prinášať vzdelávanie pre rodičov, starých rodičov, nadšencov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o vývoj

a výchovu dieťaťa prostredníctvom organizácie zážitkových seminárov, kde si dospelí môžu

na vlastnej koži porovnať tradičné formy vyučovania s inovatívnymi formami. 

Prinášať odborné vzdelávanie pre učiteľov a pedagogických zamestnancov, ktorí sa chcú

vzdelávať v oblasti inovatívnych pedagogických smerov. Odborné semináre by sme chceli

realizovať formou spolupráce s profesionálnymi lokálnymi a zahraničnými lektormi. 

Prinášať pre deti v našom regióne možnosť, aby bolo ich základné vzdelanie obohatené o

princípy živej pedagogiky. Tento cieľ plánujeme realizovať formou vzdelávania pedagógov a v

Poslanie a strednodobé ciele organizácie
Nezisková organizácia Živá škola n.o. môže rozdeliť svoje strednodobé ciele do troch kategórií 

úzkej spolupráci so základnými školami v našom regióne.

POSLAN IE  A  

C I E LE  
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Záverečná správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie za rok 2019

Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku 
Organizácia hospodárila v roku 2019 s prijatými darmi, príspevkami a dotáciou. Prijaté dary,

ktorých súčasťou bol aj dar od Asociácie prateľov slobodných waldorfských škôl vo výške 

314 Eur, boli v hodnote 28 889 Eur. Dotácie boli poskytnuté vo výške 800 Eur na podujatia

“Večeri s umením” a 165 Eur na nákup hudobných nástrojov – fláut. K 31.12.2019 vytvorila

nezisková organizácia zisk 8 804 Eur, o ktorého použití rozhodla správna rada a to tak, že zo

zisku sa vytvorí fond v plnej výške. Spotrebný material v hodnote 7336 Eur, ostatné služby v

hodnote 

5099 Eur a ostatné náklady v hodnote 251 Eur použila na uskutočnenie aktivít a činností

popísaných bližšie vo výročnej správe v bode 4. Aktivity a podujatia organizácie za rok 2019.

ZÁVEREČNÁ
SPRÁVA
Ž I VÁ  ŠKOLA  n.o.
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Ukazovatele práce a miezd 
Ku koncu roka 2019 mala Živá škola n.o. štyroch zamestnancov, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o

zabezpečenie činností a splnenie cieľov, ktoré si naša nezisková organizácia stanovila pre tento

rok. V súvislosti s výplatou miezd zamestnancov Živej školy n.o. vznikli počas roka 2019 mzdové

náklady  vo výške 5 507 Eur a náklady na zákonné sociálne poistenie vo výške  1 892 Eur.

Počet zamestnancov spolu 4

z toho: THP 4

Priemern.počet zamestnancov 4

Mzdové náklady vo výške 5 507 Eur

1 1



Ekonomické ukazovatele a finančná situácia
Krátkodobé pohľadávky vo výške 19 605 Eur zahŕňajú zmluvy k darom, splatné v roku 2020.

Finančný majetok je zložený z hodnoty peňažných prostriedkov na bankovom účte vo výške

13 712 Eur a v pokladnici vo výške 436 Eur. 

Základné imanie vo výške 300 Eur bolo plne splatené v roku 2018. 

Záväzky voči zamestnancom vo výške 452 Eur, inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 

307 Eur a daňovému úradu vo výške 106 Eur vznikli z decembrového spracovania miezd a

daňových priznaní.

Uhradené boli v januári 2020 v termíne splatnosti. 

Výnosy budúcich období tvoria dary, ktoré prislúchajú k účtovnému obdobiu 2020 vo výške 

 20 250 Eur.
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Vzhľadom na to, že podľa zákona Živá škola, n.o. nemá povinnosť overiť účtovnú závierku

auditorom, audit vykonaný nebol.

Výročná správa o činnosti a hospodárení bola schválená na zasadnutí správnej rady dňa

4.7.2020.
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