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1. Úvod
Milí priatelia,
je mi nesmiernym potešením, že sa k Vám môžem prihovárať prostredníctvom prvej výročnej správy
neziskovej organizácie Živá škola n.o.. Na začiatok mi dovoľte priblížiť Vám myšlienku, ktorá spája
zakladateľov a priaznivcov Živej školy, a predstaviť Vám vývoj založenia našej organizácie.
Približne od roku 2012 rokoch sa v Nových Zámkoch začala stretávať skupina rodičov, pedagógov
a nadšencov pre inovatívne formy vzdelávania, ktorých zámerom bolo pre deti vytvoriť priestor, kde by sa
mohli vzdelávať v súlade s princípmi vo svete bežne rozšírených inovatívnych pedagogických smerov.
V roku 2015 táto skupina ľudí založila občianske združenie Kmeň o.z., ktoré úspešne vedie projekt Detskej
lesnej škôlky v Nových Zámkoch.
Združenie svojimi aktivitami oslovilo a pritiahlo mnohých ďalších rodičov a učiteľov, následkom čoho sme
cítili potrebu rozšíriť naše aktivity smerom k širšej verejnosti. S cieľom zhmotniť naše zámery a pretaviť ich
do reálnych činov táto skupina pedagógov a rodičov v máji roku 2018 založila neziskovú organizáciu Živá
škola, čo znamenalo posun vpred v zhmotňovaní našich predstáv a vízií.
Hoci naša organizácia iba začína, myslím, že v roku 2018 sa jej podarilo počas prvého roka svojho
fungovania uskutočniť hneď niekoľko zaujímavých aktivít a realizovať tak svoje ciele. Do regiónu Nové
Zámky sme pre dospelých i deti priniesli možnosť nahliadnuť do princípov populárnych a vo svete bežne
rozšírených pedagogických smerov, ktoré zatiaľ bohužiaľ na Slovensku nie sú etablované v školskom
vzdelávacom systéme. Účastníci našich seminárov mali možnosť porovnať si tradičné formy vyučovania
s inovatívnymi, na vlastnej koži si zažiť učenie v pohybe či relax s umeleckými predmetmi. V neposlednom
rade sa nám podarilo položiť prvé základné kamene pre rozvoj ďalšieho vzdelávania v oblasti pedagogiky
pre záujemcov z verejnosti i profesionálov.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, 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 našej prvej výročnej správe.

Mgr. Miroslava Okuliarová
riaditeľka neziskovej organizácie Živá škola n.o.
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2. 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.Miroslava Okuliarová, Partizánska 1136/9, 946 03 Kolárovo
Mgr.Ivana Csutorová, Slovenská 9849/96, 940 01 Nové Zámky

4

Živá škola n.o.

Výročná správa 2018

3. 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
Ing.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
Vladimíra Dluhošová, Dulovce 785, 946 56 Dulovce, člen správnej rady, od 18.5.2018

Riaditeľka neziskovej organizácie, ktorá koná v jej mene:
Mgr. Miroslava Okuliarová, Partizánska 1136/9, 946 03 Kolárovo
Revízor:
Mgr.Veronika Mihóková, Nábrežná 8, 940 01 Nové Zámky
Počas roka 2018 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

3. Aktivity a podujatia organizácie za rok 2018
V roku 2018 Živá škola n.o. organizovala nasledovné semináre pre verejnosť:
-

Seminár Koncept živej školy, 23.6.2018
Seminár, na ktorom sme verejnosti predstavili princípy, ktoré sú podľa nás podstatné pri výchove
a vzdelávaní detí. V praktickej časti na seba rodičia vzali úlohu detí a mali možnosť zažiť si, ako sú
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tieto princípy premietnuté do praktickej každodennej práce s deťmi. Praktické ukážky boli zamerané
na hlavné predmety, ručné práce a cudzie jazyky.
-

Ručné práce a intuitívne hry na festivale NZ Inak, 8.9.2018
V prvý septembrový víkend v roku 2018 Živá škola verejnosti predstavila rodinné hry s deťmi
v pohybe a ručné práce pre deti vo veku 6-10 rokov.

-

Workshop učenia matematiky, formové kreslenie, 28.9.2018
Miroslava Okuliarová predstavila verejnosti spôsob, akým sa deti v triede Živej školy učia geometriu
voľnou rukou, na čo slúži a čo rozvíja formové kreslenie u detí. Rodičia mali možnosť si na vlastnej
koži porovnať, aké je to učiť sa napríklad násobkové rady alebo vybrané slová naspamäť vs.
v pohybe prostredníctvom príbehu, rytmu a opakovania.

-

Workshop Akvarelovej techniky maľby, 12.10.2018
Sa konal vďaka lektorke Janke Baníkovej, ktorá nám predstavila techniku maľovania „mokré do
mokrého“ akvarelovými farbami. Uviedla nás do spôsobu ako deti zažívajú kvalitu farieb cez
príbehy.

-

Workshop Každý môže spievať - spev podľa metódy Werbeck, 9.11.2018
Viedla Lucia Piršelová, speváčka v zbore Gloria Dei a taktiež pedagóg hudobnej výchovy na
Základnej súkromnej škole waldorfskej v Bratislave. Predstavila nám metódu spevu podľa pani
Werbeck, kde sme si spolu jemnou technikou odkrývali hlas a následne si zaspievali niekoľko
pesničiek s hudobnými nástrojmi.

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.
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“:
-

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

-

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

-

potreba osobnostného rastu učiteľa a rodiča
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4. Poslanie a strednodobé ciele organizácie
Nezisková organizácia Živá škola n.o. môže rozdeliť svoje strednodobé ciele do troch kategórií
1. 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.
2. 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.
3. 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
úzkej spolupráci so základnými školami v našom regióne.
5. Záverečná správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie

Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku
Organizácia hospodárila v roku 2018 s prijatými darmi, príspevkami a dotáciou. Prijaté dary, ktorých súčasťou bol aj dar od Asociácie prateľov slobodných waldorfských škôl vo výške 682 Eur boli v hodnote 11467
Eur.Poskytnutú dotáciu vo výške 165 Eur použila na nákup hudobných nástrojov – fláut. K 31.12.2018 vytvorila nezisková organizácia zisk 2830 Eur, o ktorého použití rozhodla správna rada a to tak, že zo zisku sa
vytvorí fond zo zisku v plnej výške.
Spotrebný material v hodnote 4002 Eur a ostatné služby v hodnote 1433 Eur a ostatné náklady v hodnote
386 Eur použila na uskutočnenie aktivít a činností popísaných bližšie vo výročnej správe v bode 3. Aktivity a
podujatia organizácie za rok 2018. Náklady na dane a poplatky vo výške 77 Eur tvorí poplatok pri vzniku
spoločnosti a daň z motorových vozidiel.
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11467

v tom:
Prijaté príspevky

11302

Dotácie

165

B. NÁKLADY CELKOM:

8637

v tom:
Spotreba materiálu

4002

Spotreba energie
Opravy a údržba DHM
Ostatné služby

1433

Mzdové náklady

2038

Zákonné soc. poistenie

701

Dane a poplatky

77

Odpisy
Ostatné náklady

386

C. ZISK (pred zdanením)

2830

Ukazovatele práce a miezd
Počas roka 2018 mala Živá škola, n.o. dvoch zamestnancov, ktorý sa vo veľkej miere pričinili o zabezpečenie činností a splnenie cieľov, ktoré si naša nezisková organizácia stanovila.

V súvislosti s výplatou

miezd zamestnancov Živej škole, n. o. vznikli počas roka 2018 mzdové náklady vo výške 2038 Eur a náklady
na zákonné sociálne poistenie vo výške 701 Eur.
Počet zamestnancov spolu 2
z toho: THP 2
Priemern. počet zamestnancov 2
Mzdové náklady v 2038 Eur
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Ekonomické ukazovatele a finančná situácia
Krátkodobé pohľadávky vo výške 9235 Eur zahŕňajú zmluvy k darom, splatné v roku 2019. Finančný
majetok je zložený z hodnoty peňažných prostriedkov na bankovom účte v sume 5528 Eur a v pokladnici vo
výške 91 Eur.
Základné imanie vo výške 300 Eur bolo plne splatené v roku 2018.
Záväzky voči zamestnancom vo výške 275 Eur, inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 188 Eur a
daňovému úradu vo výške 76 Eur vznikli z decembrového spracovania miezd a daňových priznaní. Uhradené
boli v januári 2019 v splatnosti.
Výnosy budúcich období tvoria dary, ktoré prislúchajú k účtovnému obdobiu 2019 vo výške 11 130 Eur.

Strana aktív

Stav k 31.12.2018 v EUR

Stav k 31.12.2017 v EUR

A. Majetok spolu
Dlhodobý hmotný majetok
Samostatné hmuteľné veci
B. Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky

9235

Finančný majetok spolu

5619

Bankové účty

5528

Pokladňa

91

C. Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Strana pasív
A. Vlastné zdroje krytia
Základné imanie

300

Výsledok hospodárenia

2830

B. Cudzie zdroje krytia
Dlhodobé záväzky
Sociálny fond

12

Krátkodobé záväzky z obchodného
styku

43

Zamestnanci

275

Zúčtovanie s inštitúciou sociálneho
zabezpečenia

188
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76

Ostatné záväzky
C. Časové rozlíšenia
Výnosy budúcich období

11130

Náklady
Spotreba materiálu a energie

4002

Opravy a udržovanie
Ostatné dane a poplatky

77

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

1433

Mzdové náklady

2038

Zákonné soc. Poistenie

701

Zákonné soc. Náklady

12

Iné ostatné náklady

26

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Prijaté príspevky - dotácie

10620

Prijaté 2%
682

Prijaté príspevky od iných org.
Dary
Iné ostatné výnosy

165

Dotácie
Výsledok hospod.pred zdanením

2830

Daň z príjmu splatná
Výsledok hospod. po zdanení

2830

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 21.06.2019.
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