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1. 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  
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2. 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 

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, Partizánska 1136/9, 946 03 Kolárovo 

 

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

 
 Počas roka 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.  
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3. Aktivity a podujatia organizácie za rok 2020 

Oblasť prednášok a projektov  
Činnosť organizácie Živá škola bola v roku 2020 ovplyvnená celospoločenským dianím a v súvislosti 

s celosvetovou pandémiou vírusu Covid-19 boli aktivity organizácie oproti predchádzajúcemu roku značne 

utlmené. V roku 2020 Živá škola n.o. organizovala semináre pre verejnosť v obmedzenom počte a tieto 

semináre sa uskutočnili prevažne v online priestore.  

- V marci 2020 sa v online priestore uskutočnila séria seminárov s názvom Koncept Živej školy, 

ktorých cieľom je predstaviť verejnosti princípy, ktoré sú podľa nás podstatné pri výchove 

a vzdelávaní detí.  

- V júni 2020 sa Živá škola spolupodieľala na organizácii Jánskej slávnosti, súčasťou ktorej bola aj 

lektorská prednáška o waldorfskej pedagogike.  

- V priebehu roka začala Živá škola s deťmi realizovať celoročný projekt „Zo zrna chlieb“, ktorého 

cieľom je ukázať deťom hodnotu a význam práce na poli. Projekt je zameraný na to, aby deťom 

priniesol reálne skúsenosti a vedomosti o tom, ako sa rodí chlieb. Deti si sami orali políčko, na ktoré 

potom zasiali zrná pšenice a počas roka 2020 sa o políčko starali. V druhej fáze projektu deti budú 

žať, mlieť a piecť chlieb z vlastnoručne vypestovaného obilia.  

 
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. V školskom roku 2020/2021 vznikla ďalšia, v poradí už tretia trieda 

detí, ktoré sa vzdelávajú s podporou organizácie Živá škola n.o.  

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., ako združenie pedagógov a rodičov, ktorí sa zaujímajú o inovatívne 

prístupy k vzdelávaniu v súčasnosti vyvíja svoje úsilie troma rôznymi smermi.  

 

 

1. Prináša 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. Prináša odborné vzdelávanie pre učiteľov a pedagogických zamestnancov, ktorí sa chcú vzdelávať 

v oblasti inovatívnych pedagogických smerov.  

3. Prináša pre deti v našom regióne možnosť, aby bolo ich základné vzdelanie obohatené o princípy 

živej pedagogiky. Tento cieľ realizujeme formou vzdelávania pedagógov a v úzkej spolupráci so 

základnými školami v našom regióne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Živá škola n.o. Výročná správa 2020 
 

7 

 

5. Správa o činnosti Spoločnosti a stave jej majetku  

 

     Organizácia hospodárila v roku 2020 s prijatými darmi, príspevkami, dotáciami a príjmamy z asignovanej 

dane. Prijaté príspevky od fyzických osôb boli vo výške 46 166 Eur. Príspevky od organizácii vo výške 8 000 

Eur poskytla Asociácia walfdorfských škôl a škôlok na náklady súvisiace s výchovou a vzdelávaním podľa 

princípov waldofrskej pedagogiky. Účelová dotácia z Mesta Nové Zámky bola poskytnutá vo výške 636 Eur 

na nákup cvičebných pomôcok a hudobných nástrojov a 165 Eur finančná dotácia na nákup hudobných nástro-

jov – fláut. K 31.12.2020 vytvorila nezisková organizácia zisk 21 481 Eur, o ktorého použití rozhodla správna 

rada a to tak, že zo zisku sa vytvorí fond zo zisku vo výške 16 481 Eur a 5000 Eur bude použitých na investície.   

     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 3. Aktivity a 

podujatia organizácie za rok 2020.  

 
 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
  Eur Eur 
A. VÝNOSY CELKOM 55 040 28 889 
v tom:     
Prijaté príspevky 54 404 27 924 
Dotácie 636 965 
B. NÁKLADY CELKOM: 33 559 20 085 
v tom:     
Spotreba materiálu 10 307 7 336 
Spotreba energie     
Cestovné 701   
Opravy a údržba DHM     
Ostatné služby 9 574 5 099 
Mzdové náklady 9 262 5 507 
Zákonné soc. poistenie 3 401 1 892 
Dane a poplatky 46   
Odpisy     
Ostatné náklady 241 251 

Poskytnuté príspevky 26 0 
C. ZISK (pred zdanením) 21 481 8 804 
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Ukazovatele práce a miezd  

 

     K 31.12.2020 mala Živá škola, n.o. šiestich zamestnancov, ktorí sa snažili aj napriek sťaženým podmien-

kam (opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID19) vo veľkej miere zabezpečiť činnosti súvisiace so 

vzdelávaním detí a splnením cieľov, ktoré si naša nezisková organizácia stanovila pre tento rok. V súvislosti 

s výplatou miezd zamestnancov Živej školy, n. o. vznikli počas roka 2020 mzdové náklady  vo výške 9 262,04 

Eur a náklady na zákonné sociálne poistenie vo výške  3 401,27 Eur. 

 

Počet zamestnancov spolu 6 

 z toho: THP 6 

Priemern. počet zamestnancov 5 

Mzdové náklady vo výške 9 262,04 Eur 

 

Ekonomické ukazovatele a finančná situácia 

 

     Finančný majetok k 31.12.2020 je zložený z hodnoty peňažných prostriedkov na bankovom účte vo 

výške 35 696 Eur a v pokladnici vo výške 505 Eur.  

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

     Záväzky voči zamestnancom vo výške 646 Eur, inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 757 Eur a 

daňovému úradu vo výške 189 Eur vznikli z decembrového spracovania miezd a daňových priznaní. Uhra-

dené boli v januári 2020 v termíne splatnosti. 

      
 
 Stav k 31.12.2020 v Eur Stav k 31.12.2019 v EUR 

Strana aktív   

A. Majetok spolu   

Dlhodobý hmotný majetok   

Samostatné hnuteľné veci   

B. Obežný majetok   

Krátkodobé pohľadávky  19 605 

Finančný majetok spolu 36 201 14 148 

Bankové účty 35 696 13 712 

Pokladňa 505 436 

C. Časové rozlíšenie   

Náklady budúcich období   

Strana pasív   
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A. Vlastné zdroje krytia 33 415  

Základné imanie 300 300 

Výsledok hospodárenia 21 481 8 804 

Fondy tvorené zo zisku 11 634 2 830 

B. Cudzie zdroje krytia 1 686  

Dlhodobé záväzky   

Sociálny fond 94 44 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku  60 

Zamestnanci 646 452 

Zúčtovanie s inštitúciou sociálneho zabezpečenia 757 307 

Daňové záväzky 189 106 

Ostatné záväzky 1 100 600 

C. Časové rozlíšenia   

Výnosy budúcich období  20 250 

Náklady   

Spotreba materiálu a energie 10 307 7 336 

Opravy a udržovanie   

Ostatné dane a poplatky   

Cestovné 701  

Náklady na reprezentáciu   

Ostatné služby 9 574 5 099 

Mzdové náklady 9 262 5 507 

Zákonné soc. Poistenie 3 401 1 892 

Zákonné soc. Náklady 133 74 

Iné ostatné náklady 155 177 

Poskytnuté príspevky 26  

Výnosy   

Tržby z predaja služieb   

Prijaté príspevky - dotácie 54 166 27 924 

Prijaté 2% 238  

Prijaté príspevky od iných org.   

Dary   

Iné ostatné výnosy   

Dotácie 636 965 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 21 481 8 804 

Daň z príjmu splatná   

Výsledok hospodárenia po zdanení 21 481 8 804 

 
 
   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 30.6.2021. 


