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Rok 2020 bol iný a určite vojde do dejín. Priniesol ľudstvu veľké straty, 
obavy a obmedzenia, ale otvoril aj priestor na nové výzvy a posilnenie 

ľudskej spolupráce, hodnoty vzdelávania a vzájomnej pomoci. Odhalil 
najakútnejšie globálne problémy a zároveň vytvoril príležitosť na zastavenie 
sa a usporiadanie hodnôt pre ďalšie fungovanie ľudstva na tejto planéte...

V Živici sme sa rok 2020 snažili poňať ako výzvu s nemalou dávkou pokory. 
Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť efektívnu podporu a pomoc učiteľom, 
učiteľkám, ale aj rodičom. Početné vzdelávacie webináre, diskusie a iné inte-
raktívne formy vzdelávania sa stali každodennou súčasťou nášho fungovania. 
Podarilo sa nám udržať a dokonca rozšíriť úzke kontakty s množstvom škôl 
a aspoň na diaľku im poskytovať inšpirácie na to, ako učiť inak a efektívne na-
priek koronakríze. 

Do povedomia verejnosti sme priniesli aj nové spôsoby riešení aktuálnej 
klimatickej krízy na úrovni samospráv, pretvorili sme ďalšie školské záhra-
dy a sady na vonkajšie učebne, rozbehli vznik nových prírodných cintorínov 
na Slovensku a ponúkli priestor na pobyt v tme či pustovni pod lesom v na-
šom Vzdelávacom centre v Zaježovej.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste v tomto neľahkom období stáli pri nás, veri-
li nám a podporovali nás. Veľmi si to vážime.

Ivana Poláčková, riaditeľka
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Naša vízia
Chceme pomáhať tvoriť svet, 
v ktorom je každý človek in-
špirovaný k hľadaniu vlast-
nej prirodzenosti .

Naše poslanie
• prinášame inšpiratívne 

cesty vo vzdelávaní;

• nabádame k zodpoved-
nej spotrebe a vedomej 
skromnosti; 

• ideme príkladom a po-
núkame praktické rie-
šenia.

Naše hodnoty
• rešpekt ku slobode kaž-

dého človeka;

• zodpovednosť voči os-
tatným ľuďom a príro-
de;

• úcta ku všetkému živé-
mu, pretože všetko živé 
pramení z jediného by-
tia .

Náš tím
je veľmi rôznorodou kolážou 
30 osobností: environmenta-
listov, lektorov, učiteľov, pro-
jektových manažérov . Medzi 
nami je aj psychologička, les-
ník či novinárka .

Riaditeľky 
Živice 2020
Ivana Poláčková, Kristína 
Hudeková

Členovia 
výkonnej rady 
2020
Ivana Poláčková, Kristína 
Hudeková, Jana Ďaďová, 
Zuzana Labašová, Martin 
Neupauer (do novembra 
2020), Martin Cerovský 
(od novembra 2020)
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Živica

je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje 
k zmene . Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu 
a ponúkame priestor na hľadanie seba samého . Nájdete 
nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre 
Zaježová . Inšpirujeme deti, učiteľov, firmy aj verejnosť 
k hľadaniu vlastnej cesty k životu v súlade s prírodou aj 
sebou samým .

zivica.sk



Sokratov inštitút

Organizujeme ročný praktický vzdelávací program pre 
študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov . 
Našich študentov a absolventov sieťujeme a vedieme 
k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou 
silou pre zmeny na Slovensku . Štúdium je orientované 
prakticky – každý študent musí zrealizovať svoj vlastný 
projekt a vyriešiť ním konkrétny problém v svojom meste 
alebo obci . Pre širokú verejnosť vydávame vzdelávacie 
publikácie, organizujeme verejné prednášky a diskusie . 

A
kt

ív
n

i 
m

la
d

í 
ľu

d
ia

 d
o

 3
2 

ro
ko

v



Úspechy a čísla 
• Za rok 2020 nám pribudlo 18 absolventov 

do alumni komunity, ktorí vytvorili 14 
úspešných projektov v svojich komuni-
tách . 

• Od septembra v Sokratovom inštitúte štu-
duje 22 nových študentov . 

• Za rok 2020 sme zrealizovali 11 vzdelá-
vacích workshopov, letný festival s ko-
lokviom, 2 špeciálne večerné podujatia pre 
študentov a absolventov a 5 on-line disku-
sií pre verejnosť .

• Vydali sme 2 . doplnené vydanie knihy 
o našich novodobých dejinách Všetko malo 
byť inak: Slovensko po roku 1945 . 1500 ks 
tejto vzdelávacej publikácie je dostupných 
aj v kníhkupectvách . 

P a r t n e r i  p r o j e k t u :

„Je nemožné vtesnať do jednej vety, čo som 
sa počas štúdia na Sokratovom inštitúte 
naučil. Spoznal som zaujímavých ľudí vy-
konávajúcich zaujímavé profesie, čo mi 
pomohlo pozerať sa na svet komplexnejšie 
a za problémom vždy hľadať aj jeho príči-
nu.“

sokratovinstitut.sk



Komenského inštitút

V Komenského inštitúte už vyše 5 rokov vytvárame inšpiratívny priestor pre roz-
voj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných 
a stredných škôl i budúcich pedagógov .

Prostredníctvom ročného vzdelávacieho programu poskytujeme každý rok 20 peda-
gogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potre-
bám na školách .

Výučba prebieha formou zážitkových a praktických workshopov so špičkovými 
lektormi, a to v malebnom prostredí zaježovských lazov na strednom Slovensku . 
Po ukončení roku štúdia sa absolventi môžu zapojiť do alumni programu, ktorý slúži 
na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a ďalšie vzdelávanie . V súčasnosti je 
v alumni už 135 učiteliek a učiteľov . 

Ďalšou z našich aktivít je podpora širokej pedagogickej verejnosti . Veľmi populárne 
sú najmä voľne dostupné webináre, ktoré vysielame na našej facebookovej stránke . 
Účastníci sa na nich môžu oboznámiť s praktickými tipmi ku vzdelávaniu .Š
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Úspechy a čísla 
• Do piateho ročníka ročného programu 

sa nám prihlásil rekordný počet 104 záu-
jemcov .

• Do úspešného konca sme dotiahli náš 
4 . ročník s 18 účastníkmi, zároveň sme 
pre 21 účastníkov odštartovali 5 . ročník . 

• V rámci ročného programu sme zorgani-
zovali 2 webináre a 5 workshopov na Za-
ježovej .

• Účastníkom sme poskytli približne 527 
hodín individuálneho mentoringu a ko-
učingu .

• V mentorskom programe sme zorga-
nizovali 6 spoločných online stretnutí 
a 12 stretnutí v triádach pre 18 mentorov 
z radov absolventov Komenského inšti-
tútu .

• V expertnom programe, ktorý je tiež sú-
časťou alumni, naši učitelia absolvovali 
hybridný workshop lektorských zručnos-
tí, 3 webináre o komunikácii s médiami 
a 3 webináre o prezentačných a komuni-
kačných zručnostiach .

• Prostredníctvom grantového programu 
sme celkovou sumou 10 000 € podporili 
7 projektov alumnistov . 

• Pre širokú pedagogickú verejnosť sme 
pripravili 12 workshopov a ukážkových 
hodín a 1 diskusiu, ktorých sa dokopy zú-
častnilo okolo 150 účastníkov .

• Cez letné školy sme poskytli vzdelávanie 
100 účastníkom, prevažne mimo komu-
nity Komenského inštitútu .

• V treťom roku fungovania EDUpoint 
Zvolen sme zorganizovali 5 workshopov, 
ktorých sa zúčastnilo 111 účastníkov a zá-
roveň sme odštartovali nový EDUpoint 
v Snine .

• Na našej facebookovej stránke sme odvy-
sielali 17 webinárov a diskusií s celkovým 
pozretím približne 186 000 .

• V priebehu roka sme zaznamenali nárast 
sledovateľov na Facebooku z cca 3 000 
na vyše 9 800 .

• Medzi rodičmi sme urobili 1 reprezen-
tatívny prieskum a v médiách sme mali 
90 výstupov .

P a r t n e r i  p r o j e k t u :

D o n o r i :

O d b o r n ý 
g a r a n t :

„Jeden workshop Komenského 
inštitútu má pre mňa vyššiu cenu 
ako 6 rokov na pedagogickej fakulte“

— Zuzana Vogelová, účastníčka 
ročného programu Komenského 

inštitútu

komenskehoinstitut.sk



Učiteľ Slovenska

V roku 2020 sa uskutočnil už tretí ročník národného 
ocenenia Učiteľ Slovenska . V tomto roku pandémie 
vnímame ako ešte kľúčovejšie vyzdvihovať význam 
učiteľského povolania a snažiť sa pozdvihnúť jeho status . 
Odborná komisia sleduje odbornosť, individuálny prístup 
k žiakom, zavádzanie inovatívnych metód do praxe 
a zapojenie učiteľov do mimoškolských aktivít a rozvoja 
komunít . Nadväzuje na medzinárodnú cenu Global 
Teacher Prize pre špičkových pedagógov z celého sveta .

Š
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Meníme pohľad, akým svet 
nazerá na učiteľov





Úspechy a čísla 
• Motivačná kampaň na prihlasovanie 

do ocenenia, do ktorej bolo nominova-
ných 1101 výnimočných učiteliek a učite-
ľov, a 164 prihlásených pedagógov .

• Návšteva desiatich finalistov na školách 
a podrobnú dokumentáciu ich práce .

• Prihlásenie finalistov na medzinárodné 
ocenenie GTP 2020 .

• Prezentácia TOP 30 finalistov na sociál-
nych sieťach .

• Realizácia 2-dňového online stretnutia 
finalistov s odbornou porotou . 

• Propagácia učiteľských príbehov finalis-
tov v hlasovaní o Cenu verejnosti, do kto-
rého sa zapojilo viac ako 25 tisíc ľudí .

• Usporiadanie slávnostného galavečera 
Učiteľ Slovenska 2020 .

• Natočenie 10 masterclasses od finalistov 
a partnerov projektu, predstavujúcich 
praktické tipy na aktivity v triedach aj 
počas dištančného vzdelávania .

• Zvýšenie mediálneho záujmu v otázke 
kvalitných učiteľov – takmer 250 mediál-
nych výstupov .

• Nadviazanie dlhodobej spolupráce so 
zapojenými učiteľmi v rámci alumni 
programu . 

• Záštitu nad projektom prevzala pani pre-
zidentka Zuzana Čaputová .

Zaujímavosti
• Víťazka prvého ročníka Zuzana Tkáčová 

sa stala učiteľkou profesijného rozvoja 
na MPC .

• Víťaz druhého ročníka Peter Pallo spolu-
pracoval počas dištančného vzdelávania 
s Ministerstvom školstva na podpore uči-
teľov v online vzdelávaní .

• Mnohí súčasní aj minuloroční finalisti sa 
o svoje skúsenosti delili počas pandémie 
prostredníctvom webinárov, ktoré mali 
niekoľko tisíc videní .

g e n e r á l n i  p a r t n e r i :

m e d i á l n i  p a r t n e r i :

p o d p o r u j ú  n á s :

a u d i t o r  o c e n e n i a :

„Naučilo ma to pozerať na svoj učiteľský svet inými očami. Vystúpila som z vlastnej ulity na svojej 
škole a veľmi rada prijímam podnety, že moje nápady sú inšpiratívne. Nikdy predtým som nerobila 
rozhovor v rádiu, či absolvovala rozhovor, ktorý vyšiel v novinách. Páči sa mi sieťovanie učiteľov a vô-
bec povedomie, že byť učiteľom je hrdosť“

— finalistka tretieho ročníka ocenenia

ucitelslovenska.sk

záštita: 
p r e z i d e n t ka sr

https://ucitelslovenska.sk/videa/profily-finalistov-2020/



Na každej škole záleží

Mnohé z aktivít na reformu školstva a zavádzanie inovácií 
sa dejú vo veľkých mestách . Pokiaľ ale chceme zlepšiť 
vzdelávanie na celom Slovensku, je nevyhnutné zapojiť 
všetky školy – malé aj veľké, dedinské aj mestské .

V projekte Na každej škole záleží preto priamo 
v regiónoch ukazujeme možnosti a prinášame inšpiráciu, 
ako sa dá robiť zmena školstva „zdola“ .

V danom regióne dávame učiteľom a učiteľkám príležitosť 
zúčastniť sa kvalitných workshopov z programu 
Komenského inštitút a zároveň prostredníctvom 
grantového kola a mentoringu podporujeme zavádzanie 
inovácií na vybraných školách .

Projekt Na každej škole záleží bol zatiaľ realizovaný 
v Banskobystrickom kraji, práve prebieha v kraji 
Nitrianskom a Prešovskom .

Š
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Úspechy a čísla 
• V Banskobystrickom kraji obhájilo svoje 

projekty 5 pedagógov, realizované na ško-
lách .

• Zorganizovali sme 2 prezenčné workshopy 
v rámci Nitrianskeho kraja a 2 webináre 
v Prešovskom kraji na aktuálne témy vo 
vzdelávaní – kritické myslenie a finančná 
gramotnosť, aktivizačné metódy v uče-
ní koučingové techniky a návrh a tvorba 
vzdelávacích projektov .

• Dokopy sme sumou 10 000 € podporili ďal-
ších 6 vzdelávacích projektov, tentokrát 
v Nitrianskom kraji .

• Pre vybrané projekty sme zabezpečili kon-
zultácie so 6 skúsenými mentorkami .

• Do nového ročníka programu v Prešov-
skom kraji sa nám prihlásilo rekordných 
110 učiteliek a učiteľov .

p a r t n e r i  p r o j e k t u :

„Určite by som túto skvelú skúsenosť chce-
la ponúknuť aj všetkým svojím kolegom. 
A už teraz sa teším na ďalšie webináre.” 

— pani Andrea, účastníčka webinára 
o kritickom myslení a finančnej 

gramotnosti



Zelená škola

Zelená škola je najväčší medzinárodný environmentálne 
vzdelávací program určený pre materské, základné, 
stredné a špeciálne školy, ktoré chcú robiť zmysluplné 
zmeny, nielen „enviroaktivity“ . 

Ciele programu sú:

• robiť, čo učíme
• učiť inak
• robiť zmeny na školách spoločne – žiaci, učitelia, rodi-

čia, upratovačky, školníci . . .Š
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Environmentálna výchova 
a participácia v praxi





Úspechy a čísla 
Od celoplošného zatvorenia škôl 16 . 3 . 2020 
sme priebežne komunikovali so školami, kon-
zultovali a metodicky sme pomáhali v nových 
podmienkach . COVID-19 priniesol školám nie-
len výučbu on-line, ale aj prenos praktických 
aktivít do domácností a von .

Počet zapojených škôl: vyše 240

• Metodické semináre pre učiteľov/ky: 
vyše 25 .

• Kurzy: 6 pre vyše 200 učiteľov/ky .

• Zelená škola z domu – cyklus on-line dis-
kusií s odborníkmi z praxe: 11 .

• Seminár pre materské 
školy .

• Metodické materiály 
k téme Zeleň a ochra-
na prírody: Inšpiro-

mat, pracovné listy pre materské školy, 
propagačné plagáty .

• Rozprávky s metodickými zadaniami: 5 .

• Individuálne konzultácie: vyše 250 
hodín .

• Osobné návštevy na školách: vyše 70 
škôl – získali medzinárodný certifikát 
a vlajku Zelená škola .

• Založenie siete učiacich škôl: 10 centier 
inšpirácie v rôznych regiónoch Sloven-
ska .

p a r t n e r i  p r o j e k t u :

„Ďakujem Vám všetkým za úžasné stretnutia. Všetky boli pre mňa 
veľmi prínosné. Viaceré poznatky som využila nielen pri žiakoch, 
v osobnom živote, ale aj pri kolegoch.” 

— účastníčka vzdelávania

zelenaskola.sk

KaRPaTSKá
NADÁCIA



ElektroOdpad-Dopad

Rok 2020 sme prežili „on-line“, školy, úrady aj organizácie fungovali vďaka elek-
tronike, ktorej potrebu sme pociťovali ešte naliehavejšie ako inokedy . Avšak cez 
PC, mobily, tablety a pod . sme neboli prepojení len navzájom v rámci pracov-
ných kolektívov, rodiny či so známymi . Neviditeľne sme cez ne denne spojení 
s desiatkami krajín, kde sa ťažia vzácne kovy, s osudmi ľudí, ktorí ich pre nás 
získavajú, sme prepojení tisíckami kilometrov a tonami skleníkových plynov, 
kým k nám vyrobená elektronika pricestuje . 

Environmentálne problematická produkcia elektrospotrebičov, znížená cena 
predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt 
po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globál-
neho juhu, z ktorých sa stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu . Ako 
organizácia skúsená vo vzdelávaní učiteľov a práci so školami sa už dlhší čas 
v partnerstve so spoločnosťou SEWA snažíme prispieť k riešeniu tohto problé-
mu v rámci projektu ElektroOdpad-Dopad . 

Cieľom projektu je vytvorenie školskej „siete informácií“, kde nami vyškolení 
žiaci samostatne vedú vzdelávanie pre svoju školskú komunitu a zaškolení uči-
telia zdieľajú nové metódy s kolegami a učia o elektronike na rôznych predme-
toch, inšpirovať žiakov k vlastnému zodpovednému správaniu sa, vytvorenie 
podmienok na zber nepotrebných elektrospotrebičov na školách, informovať 
o probléme elektroodpadu verejnosť . 
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Úspechy a čísla 
• 35 škôl (35 školských tímov v zložení 

1 učiteľ + 2 žiaci = 105 zaškolnených), pô-
sobia na školách aj v 2021, pokračujú vo 
vzdelávaní .

• 35 škôl má zberné boxy na elektroodpad 
s odvozom na recykláciu do slovenskej 
firmy, začali elektroodpad triediť a po-
kračujú v tom, za rok 2020 vyzbierali za-
pojené školy viac ako 7300 kg elektrood-
padu .

• Vyše 2600 žiakov absolvovalo výukové 
programy o elektroodpade na rôznych 
predmetoch a v rôznych regiónoch Slo-
venska (základné a stredné školy) .

• Informovanie verejnosti – webinár Tajný 
život našej elektroniky zásah cez 7 500, 
zvýšenie informovanosti .

• Informovanie verejnosti – Kahoot kvíz 
k webináru, vyše 500 hráčov sa zábav-
ným spôsobom dozvedelo o problemati-
ke elektroodpadu, zvýšenie informova-
nosti .

• Informovanie verejnosti – tlačové správy 
a informácie v médiách: rozhovory www .
ciernalabut .sk, Rádio Slovensko, Rádio 
Regina, Rádio International, RádioFM 

p a r t n e r  p r o j e k t u :

„Po kurze som ihneď povedala mamine 
všetko čo sa dalo. Najviac sa jej páčila in-
formácia o najdlhšie svietiacej žiarovke.” 

— Romana Peldová, študentka 
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice

elektroodpad.zivica.sk



Záhrada, ktorá učí

Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí 
na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok . Cieľom 
projektu je naučiť žiakov a učiteľov zmysluplne 
využívať školské pozemky, participatívne ich plánovať 
a kontinuálne meniť na vonkajšiu učebňu . Potenciál 
vyučovania vonku školy využijú na osvojenie si 
praktických vedomostí žiakov/študentov z rôznych 
vyučovacích predmetov . Na plánovaní, tvorbe aj využívaní 
Záhrady, ktorá učí sa podieľajú žiaci, pedagógovia, 
nepedagogický personál i rodičia .
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Úspechy a čísla 
• V roku 2020 sa prvýkrát úspešne zapojili 

i špeciálne školy a v tomto trende plánu-
jeme pokračovať .

• Sieť Záhrad, ktoré učia má už 46 škôl 
po celom Slovensku .

• Komunitná spolupráca na tvorbe Záhra-
dy, ktorá učí utužila vzájomné vzťahy 
učiteľov a motivovala ich k účasti v ďal-
ších projektoch Živice .

• Novým školám sme odovzdali know-how 
k tvorbe prírodných učební .

• Aj napriek pandémii sme 
úspešne zrealizovali dva vzde-
lávacie kurzy pre nové a pilot-
né školy .

• Zrealizovali sme 2 online we-
bináre Túlavý autobus, ktoré 
nás previedli po inšpiratív-

nych slovenských a českých Záhradách, 
ktoré učia – viac ako 13 000 zhliadnutí .

• 6 zo 7 nových škôl úspešne vytvorili svo-
ju školskú prírodnú učebňu i napriek 
komplikovaným opatreniam, posledná 
škola svoj projekt realizuje priebežne .

p a r t n e r  p r o j e k t u :

„Školské átrium sa zmenilo k lepšiemu lebo sme tam vytvorili krásne prostredie pre nás – študentov 
a aj učiteľov a môžeme sa tu vzdelávať a využívať toto krásne prostredie. Keďže je táto pandémia, tak 
dúfam, že sa vrátime čo najskôr do škôl a naše školské átrium budeme využívať naplno.“

— Zuzana, 2 roč., SOŠ Martin

„To, čo tu robíte, pani učiteľka, je veľmi užitočné. Konečne niečo, čo má zmysel pre všetky deti.“

— výrok starej mamy žiačky ZŠ Chynorany

„Toto je to, prečo sa naše deti tak tešia na vyučovacie hodiny vonku v záhrade, vyučovanie je plné 
praktických ukážok, získavania vedomostí a ešte sú na čerstvom vzduchu bez mobilov a internetu.“

— rodičia, ZŠ Semerovo

„Žiaci od tretieho po deviaty ročník tvrdia, že na fungovaní školskej záhrady im veľmi záleží. Pobyt 
v nej aj počas prázdnin vnímajú ako zmysluplne strávený čas. Okrem hry majú dobrý pocit z toho, keď 
mi môžu pomáhať, Rovnako ich motivujú každoročné nadšené reakcie prichádzajúcich prvákov na za-
čiatku školského roka.“

— Petronela Šemeláková, ZŠ Semerovo

zahradaktorauci.sk



Projekt školských 
ovocných sadov – SadOVO

V projekte SadOVO chránime vzácne staré odrody jabloní 
a hrušiek spolu so základnými a strednými školami 
z celého Slovenska . Pátrame po ich tajomstvách, 
objavujeme pestrosť chutí, využitia plodov a vysádzame 
ovocné stromy na školské dvory . Reagujeme tak 
na strácajúcu sa biodiverzitu, obnovujeme vzťah žiakov 
k pestovaniu a pomáhame školské pozemky adaptovať 
na klimatické zmeny . Tým, že v areáloch zapojených 
škôl vyrastú ovocné sady, sa žiaci a učitelia podieľajú 
na záchrane ovocného dedičstva, a navyše môžu stromy 
využívať pri výučbe .Š
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Úspechy a čísla 
• Takmer 30 žiakov a učiteľov navštívilo 

ovocinársky región Bielych Karpát, kde 
počas dvojdňovej exkurzie videli tristo-
ročné hrušky, jablone či oskoruše, sušia-
reň ovocia a chutnali desiatky rôznych 
odrôd ovocia .

• Žiaci a učitelia zmapovali ovocné stro-
my v regiónoch v okolí škôl a naši de-
siatky vzácnych starých a krajových sort .

• Realizovali sme prvýkrát on-line dvoj-
dňový pomologický kurz a určovanie 
zmapovaných odrôd na diaľku .

• Vysadili sme takmer stovku stromov 
štyridsiatich rôznych odrôd jabloní 
a hrušiek na školách za bezpečnostných 
opatrení, počas ktorých výsadby prebie-
hali v počte do 6 ľudí .

• V rámci platformy Hurá von sme pripra-
vili ovocinársky webinár pre verejnosť 
a usporiadali trojdňový kurz o učení von-
ku pre školy .

• Zamestnanci a študenti SPU v Nitre 
zaštepili 75 starých odrôd ovocných 
drevín a pripravili plochu pre tvorbu 

genofondovej výsady v rámci areálu 
univerzity .

• Pri OC TESCO Zlaté Piesky sme spolu so 
zamestnancami vysadili 33 jedlých stro-
mov a krov, a vytvorili komunitný sad.

g e n e r á l n y 
p a r t n e r :

o d b o r n ý 
g a r a n t :

„Som vám nesmierne vďačná. Ste skvelí, že ste tento projekt uviedli do života. Mladá generácia získa-
va pohľad na našu budúcnosť v prepojení s minulosťou. Téma zdravia, zdravých domácich potravín sa 
prepája s globálnymi témami. Uvedomenie si problémov a to, že decká ich môžu svojim konaním po-
môcť riešiť, je pre nich významným poznaním.“

— Jana Kaščáková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

„Najviac sa mi v projekte páčil tvorivý prístup organizátorov pri realizácii projektu v zmenených pod-
mienkach a praktické aktivity pre žiakov, ako boli plánovanie, vymeriavanie sadu a postup pri sadení 
stromčekov.“

— Kvetoslava Siládiová, ZŠ Vojčice

sadovo.sk



Hurá von

V platforme Hurá von sme presvedčení o tom, že von, 
mimo triedu, vieme preniesť veľkú časť vyučovania 
na školách . O tom, že to ide a že tento spôsob vzdelávania 
má veľký potenciál, nás utvrdila aj koronakríza a tiež 
jarný prieskum, do ktorého sa zapojilo 705 učiteľov 
a učiteliek z celého Slovenska, ktorí prejavili veľký záujem 
o metodiku učenia vonku .
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Úspechy a čísla 
• Na tento dopyt sme reagovali vydaním 

Metodických listov na učenie vonku pre 
ZŠ a tiež sériou webinárov na tému vy-
učovania vonku so skvelou sledovanos-
ťou, či realizáciou kurzov o učení vonku 
pre učiteľov priamo na školách . Učite-
lia sa pri skúšaní metód učenia vonku 
môže navzájom inšpirovať aj v novej 
facebookovej skupine Hurá von! Učíme 
(sa) vonku https://www .facebook .com/
groups/huravon, ktorá má už viac ako 
1 700 členov . 

• Okrem májovej kampane Mesiac vyučo-
vania vonku, v ktorej sme učiteľom aj ro-
dičom ponúkli inšpiratívne aktivity pre 
učenie vonku, sme realizovali aj 2 rodin-
né dobrodružno-bádateľské tábory Hurá 
von v Zaježovej – zimný a letný, spolu 
pre 60 účastníkov . 

• Do učenia vonku s pomocou mobilnej 
aplikácie PlantNet sme zapojili aj 80 
stredoškolákov z 20 stredných škôl, na-
priek tomu, že boli prevažnú časť roka 
zatvorené . Ich úlohou v projekte Hurá 
von s PlantNetom je mapovať biodiverzi-
tu vo vybraných lokalitách a priniesť in-
formácie o nej na verejnosť v spolupráci 
s odborníkmi – botanikmi a programá-
tormi .

p a r t n e r i  p r o j e k t u :

„Uvedomujem si, že outdoorové prostredie je veľmi podnetné. V prírode prebieha mnoho fyzikálnych 
javov, ktoré žiaci môžu priamo pozorovať. Chcela by som sa inšpirovať a dozvedieť sa viac ako postu-
povať pri tomto vzdelávaní. Chcela by som si vybrať konkrétne témy z fyziky a pripraviť si metodický 
materiál ako učiť von a zrealizovať to.“

— Mária, učiteľka fyziky

„Najviac sa nám určite páčili tvorivé dielne (luk a šípy, lapače snov, príbytky Krovákov), ale aj spoloč-
né hry (indiánsky futbal, pašeráci diamantov) no a pozorovanie nočnej oblohy a bubnovačka. Všetko 
bolo super!“ 

— Andrea, účastníčka letného tábora pre rodiny s deťmi Hurá von

huravon.sk
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Zaježovská škola

Zaježovská škola je malotriednou školou pre žiakov 
prvého stupňa umiestnenou v nádhernom prostredí 
Zaježovských lazov . Škola vznikla a naďalej funguje 
aj vďaka rodičom, ktorí spolu s učiteľkami vytvárajú 
priestor pre rast svojich detí . Škola postupne rastie 
a v súčasnosti ju navštevuje 20 žiakov .

V Zaježovskej škole sa učíme v partnerskej a otvorenej 
atmosfére, umožňujeme žiakom metódami zážitkového 
učenia spoznávať seba samého, kamarátov a svet . 
Aktívnym a zodpovedným zapájaním sa do života školy, 
do riešenia výziev rozvíjame ich schopnosti potrebné pre 
život .

Malá škola s veľkým srdcom





Úspechy a čísla 
V roku 2020 sme zažili:

• Náročnejšie obdobie, keď nás situácia 
posadila pred počítače a niekoľko týž-
dňov sme sa nemohli stretávať v ško-
le . Napriek tomu sme ihneď nabehli 
na dištančné vzdelávanie, ktoré sme sa 
snažili robiť tak, aby bolo v súlade s na-
šimi hodnotami a postupmi a zachovali 
sme tak kontinuitu vzdelávania v našej 
škole .

• V júni sme sa rozlúčili so 6 štvrtákmi, 
ktorí odišli na druhý stupeň . V septem-
bri nám však pribudli 8 prváčikovia .

• Od augusta sme tiež posilnili naše rady 
o ďalšiu učiteľku, vďaka čomu sme sa 
mohli venovať viacerým projektom 
a programom (o . i . Hurá von, Zelená ško-
la) a intenzívnejšie pracovať na Hejneho 

metóde metematiky a písme Comenia 
Script .

• Veľa sme sa učili von, navštevovali naše 
obľúbené miesta (Lesovo, Potokovo, Lú-
kovo), každú voľnú chvíľu sme čítali, 
učili sme sa prostredníctvom spoločen-
ských hier, muštovali sme, tekvičkovali, 
čítali spolu s rodičmi (aj keď len on-line), 
pracovali s hlinou, navštívili Včelí kRaj, 
zveľaďovali našu školskú záhradu…

„V našej škole je zábava. Páči sa mi, že 
chodíme von, a tak sa učíme. Ešte sa mi 
páči, že mám veľa kamarátov, učíme sa pri 
hrách a učíme sa super veci.“

zivica.sk/projekt/zajezovska-skola/
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Klíma nás spája

Projekt je pokračovaním prvého ročníka projektu Klíma 
nás spája a odráža celospoločenskú potrebu reagovať 
na meniace sa klimatické podmienky . Zmena klímy a jej 
prejavy, ako časté extrémne výkyvy teplôt či prívalové 
dažďe alebo dlhotrvajúce suchá nás nútia zamyslieť sa 
nad prostriedkami, ako tieto dopady zmierniť . V projekte 
bolo zapojených 25 vybraných a vyškolených obcí, škôl či 
organizácií . Za pomoci a konzultácie skúsených lektorov 
zrealizovali schválený projekt klimatického opatrenia 
na svojom území .



Úspechy a čísla
• 25 subjektov po celom Slovensku realizo-

valo rôzne adaptačné opatrenia, ako na-
príklad revitalizácia mokrade, vertikálna 
zeleň, dažďové záhrady .

• Počas dvoch víkendov vo Vzdelávacom 
centre na Zaježovej boli vyškolení 50 
jednotlivci, vrátane zamestnancov spo-
ločnosti dm drogerie markt, ako lokálni 
koordinátori realizácie projektov a dob-
rovoľníkov .

• Vznikli nové komunity v rámci obcí a po-
silnili sa existujúce za spoločným cieľom 
čeliť stále častejším výkyvom klímy a zá-
roveň propagovali aktívny postoj k zlep-
šeniu lokálnych podmienok . 

• Spolu s projektom Mestské včely pomá-
ha projekt Klíma nás spája zlepšiť infor-
movanosť verejnosti a samospráv o dô-
ležitosti vnímať naše životné prostredie 

v súvislostiach, ktoré sa nás bytostne do-
týkajú .

• Vydaná brožúra s praktickými radami 
a príkladmi z realizovaných projektov 
pomôže širokej verejnosti orientovať sa 
v súčasnej legislatíve a pochopiť, že ko-
nať môže skutočne každý .

„Nadšenie z projektu a ochota priložiť ruku k dielu boli pri realizácii pridanou hodnotou celého 
projektu, za čo som veľmi vďačná. Veríme že v našom meste nejde o posledné adaptačné opatrenie 
a tiež dúfame že takýchto projektov bude pribúdať na celom Slovensku.“

— Ing. Veronika Hantáková, PhD., mesto Púchov

„Osadením zbernej nádoby a potrubia zo strechy úradu a prístreška na nádvorí získavame dažďovú 
vodu na polievanie okrasných kríkov a kvetov pri budove obecného úradu. Dažďová voda, ktorá išla 
pôvodne do dažďovej kanalizácie zostáva teraz pri búrke v obci a postupne sa používa v suchom 
období.“

— Mgr. Ivana Juráčková, Vinosady

„Pridanou hodnotou tohto adaptačného opatrenia (nielen pre ľudí) je, že sa v obnovenej mokradi 
vytvoril biotop pre viaceré ohrozené živočíchy. Som zvedavá, či už túto jar objavia obojživelníky aj 
mokraď a budeme môcť uvidieť zaujímavé zhluky, či utešené retiazky z vajíčok skokanov, ropuchy 
alebo rosničky. Následne to privábi užovku, či bociana čierneho...“

— Adriana Kušíková z OZ Pajštún

klimaspaja.sk

p a r t n e r  p r o j e k t u :
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Záhrada spomienok

Záhrada spomienok je projekt rozvíjajúci slovenské 
prírodné pohrebníctvo . V roku 2017 sme začali založením 
Záhrady spomienok vo Zvolene, prvého prírodného 
cintorína na Slovensku, ktorý dodnes spravujeme . 
Posledné rozlučky sa tu odohrávajú pod korunami 
stromov a popol zosnulých je ukladaný do kvetinových 
záhonov . Hrobové miesta označujú jednoduché kamenné 
tabuľky a nenájdete tu žiadne klasické vence ani kahance . 
Postupne sa projekt rozšíril o ďalšie aktivity – pomoc 
mestám a obciam pri zakladaní prírodných cintorínov 
a revitalizácii tých klasických, ako aj o podporu 
otvoreného a zodpovedného prístupu ku smrti cez články, 
podcasty, workshopy a prednášky .





Úspechy a čísla
• V Záhrade spomienok sa uskutočnilo 

12 posledných rozlúčok . 

• V auguste sa vďaka priaznivejšej pande-
mickej situácii mohla uskutočniť naša 
tradičná slávnosť na pamiatku zosnu-
lých detí, Deň nádeje . 

• Našu jesennú Dušičkovú slávnosť sme 
museli vzhľadom na opatrenia zrušiť . 

• Veľkým úspechom Záhrady spomienok 
bola grantová podpora od VÚB vo výš-
ke 12 000 €, vďaka ktorej budeme môcť 
čoskoro rozšíriť náš cintorín o 200 no-
vých hrobových miest .

• Získali sme 40 pohárikov prvého medu 
od našich cintorínskych včiel, o ktoré 
sa starajú kolegovia z projektu Mestské 
včely . 

• Začali sme spoluprácu s obcou Rohožník, 
v ktorej sa podieľame na vytvorení nové-
ho cintorína, kde bude mať svoje miesto 
aj prírodné pochovávanie .

• Štúdiu sme vypracovali aj pre mesto Ko-
šice, ktoré doplní o prírodné hroby plo-
chu pri svojom krematóriu .

Reakcie účastníkov workshopu: „Veľmi 
ďakujem, za tému aj možnosť prísť, tento 
víkend bol výnimočný a spravil mi veľmi 
dobre. Viac takých si prosím.“

„Workshop bol výborný, užitočný, naučila 
som sa veľa a aj som si oddýchla.“ 

Reakcie na podcast: „Skvelý rozhovor, 
núti k zamysleniu a zároveň k úvahe 
o vlastnom postoji k téme“

Spätná väzba pozostalých: „Veľmi pekne 
ďakujem za poslednú rozlúčku s mojimi 
rodičmi, ktorá nadmieru splnila naše 
očakávania a potvrdila správnosť nášho 
rozhodnutia. Osobitne si cením váš 
empatický prístup, ktorý sa nedá naučiť.“

„Ďakujem Vám, bol to veľmi pekný obrad. 
Všetci máme z toho veľmi dobrý pocit 
a budeme na to ešte dlho spomínať.“

zahradaspomienok.sk

centre Zaježová sme sa stretli v kruhu 
20 absolventov Sokratovho inštitútu a sú-
stredili sme sa na vlastný vzťah ku smrti, 
svoje posledné priania, ale aj tému strát 
v živote všeobecne .

• O prírodnom cintoríne uvažuje aj mesto 
Banská Bystrica, kde máme za sebou 
úvodné stretnutie . 

• Máme za sebou prvú crowdfundingovú 
kampaň, v ktorej sme zbierali financie 
na vytvorenie podcastovej série rozho-
vorov o konci života, Na život a na smrť . 
Každý mesiac v roku 2021 vychádza 
nový diel podcastu . Naši prispievatelia 
nás podporili sumou 2 706 € . 

• V decembri sme organizovali náš prvý 
víkendový workshop, Smrť ako sprie-
vodkyňa životom . Vo vzdelávacom 



Sa
m

o
sp

rá
v

a
 a

 v
er

ej
n

o
sť

Mestské včely

Včela medonosná, ako najznámejší užitočný hmyz 
ponúka ideálnu možnosť, ako priblížiť ľuďom fantastický 
svet opeľovačov a ich nenahraditeľnú funkciu a vplyv 
na rozmanitosť v našej záhradke, v našom meste, 
na našej planéte . Pomáha prepájať medzi sebou firmy, 
samosprávy, laickú i odbornú verejnosť a ukazuje cez 
praktické príklady ako každý môže prispieť k tomuto 
cieľu a aká citlivá je jeho rovnováha a naša zodpovednosť . 
Neustále rastúca spotreba, ubúdajúce zdroje, klimatické 
zmeny . . . majú výrazný vplyv na početnosť a rozmanitosť 
živočíšnej a rastlinnej ríše, bez ktorých sa jednoducho 
nezaobídeme . Úbytok vhodných priestorov a tým aj 
potravy pre hmyz sa prejavuje rovnakým úbytkom 
vhodných priestorov a potravy aj pre nás ľudí .





Úspechy a čísla 
• V tomto roku sa zapojilo do projektu 

mestských včiel ďalších 5 významných 
firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť tejto 
myšlienke . Prostredníctvom praktických 
workshopov sme im sprostredkovali ne-
vyhnutnosť zapojenia každého jednotliv-
ca do spoločného úsilia .

• Študentom Školy úžitkového priemyslu 
sme prostredníctvom praktického work-
shopu a prednášky pri úľoch zábavnou 
formou vysvetlili základné princípy 
vhodnej nektarodajnej výsadby a údržby 
zelene v ich areáli a objasnili niektoré 
mýty o opeľovačoch . S pomocou pedagó-
gov následne autorsky graficky spraco-
vali jednotlivé mýty, ktoré ich pomáhajú 
vtipným vyobrazením komunikovať ve-
rejnosti .

• V spolupráci s programom Zelená škola 
sme náučné pexeso o mýtoch pre opeľo-
vače rozoslali vybraným 75 školám .

p a r t n e r  p r o j e k t u :

„Na Škole umeleckého priemyslu sa 
snažíme našich žiakov viesť k tomu, aby 
vnímali každé zadanie celistvo. Študujú 
síce výtvarné umenie, ale potrebujú 
rozumieť celkovým súvislostiam a dopadu 
svojej tvorby. Učíme ich zaujímať sa 
o svoje okolie, ekológiu, prírodu. So 
Živicou sme spolupracovali po prvýkrát, 
a bola to úžasná skúsenosť. Projekt 
Mestské včely pomohol našim žiakom 
vnímať citlivo prepojenie človeka 
a prírody“

— pedagogička Noemi Ráczová, 
ŠUP Košice

mestske-vcely.sk
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Vzdelávacie centrum 
Zaježová

Inšpiratívny priestor Vzdelávacieho centra Zaježová 
umiestnený na pokojných stredoslovenských lazoch 
pri Zvolene je pôvodná gazdovská usadlosť premenená 
na modernú umelecko-ekologickú stavbu . Ponúka 
priestory pre semináre, školské výlety, akcie firiem, ale 
aj pre rodinné pobyty . K príjemnej domácej atmosfére 
prispieva aj labužnícka vegetariánska kuchyňa . Súčasťou 
centra je aj malý domček – pustovňa pod lesom 
a 2 domčeky určené na pobyty v tme .





Úspechy a čísla 
• Vzdelávacie centrum Zaježová bolo 

v roku 2020 viac ako 5 mesiacov zatvore-
né kvôli protiepidemilogickým opatre-
niam v súvislosti s pandémiou COVID-19 .

• Prestávku bez hostí sme využili na dô-
kladnú údržbu areálu . Upravili sme zá-
hony, postavili okolo ohniska sedenie vo 
svahu, vymenili pôvodnú podlahu v jed-
nej izbe, vymenili premietaciu techniku 
a osvetlenie v seminárnej miestnosti .

• Náš kuchársky tím napísal kuchársku 
knihu Čarovar – vegetariánska kniha zo 
Zaježovej, ktorú sme vydali v 1 750 kuso-
vom náklade . 

• Vzdelávacie centrum Zaježová v roku 
2020 bolo v prevádzke 136 dní .

• Poskytli sme priestor pre 42 dvoj až 
sedem dňových kurzov pre učiteľov, 
študentov v rámci rôznych projektov 
a seminárov pre verejnosť s rôznym za-
meraním (od bylinkových, cez ovocinár-
ske, rodinné pobyty až po meditačné) 
pod vedením skvelých lektorov zo Slo-
venska a zahraničia .

• Obnovili sme pobyty v domčekoch urče-
ných na pobyty v tme . 

centrumzajezova.sk
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čierna labuť 
portál živice

Čierna labuť je webový portál, podcastová platforma 
a rozhlasová rubrika pod hlavičkou Živice . Prinášame 
cez neho širokej verejnosti témy zo sveta vzdelávania, 
ochrany životného prostredia, spoločnosti aj spirituality . 
Cieľom je predstaviť im aktivity a ľudí Živice a jej 
projektov, viesť ich ku vnímaniu ochrany životného 
prostredia v širšom kontexte, inšpirovať k inovatívnemu 
prístupu vo vzdelávaní, rešpektu k druhým ľuďom 
aj k sebe samým . Prostredníctvom pravidelnej 
rozhlasovej rubriky v Rádiu_FM ľuďom poskytujeme aj 
ekoporadenské služby pomocou tipov pre každodenný 
život a v podcastoch prinášame priestor na hĺbkové 
zamyslenia v rozhovoroch s vybranými respondetkami 
a respondentmi .

čierna labuť
REALIZUJE ŽIVICA





Úspechy a čísla 
V roku 2020 sme:

• Odštartovali vlastné podcasty:

 → Vydali sme sériu podcastových roz-
hovorov o digitálnej gramotnosti 
Technológie – ON či OFF?, ktorá vyšla 
s podporou Nadačného fondu Tele-
kom pri Nadácii Pontis .

 → Spustili sme sériu podcastov o pou-
čeniach z koronakrízy Svet budúc-
nosti s podporou z Nórskych fondov .

• V spolupráci s naším partnerom Na-
tur-Pack sme priniesli ďalšie články 
o cestách odpadu a jeho recyklácii

• Rozbehli sme vlastný instagramový ka-
nál @cierna_labut .

Vydali sme 76 článkov, z toho 13 podcastov 
a 37 vydaní rubriky čiernalabuť_FM . Náš web 
v roku 2020 navštívilo 143-tisíc ľudí, ktorí si 
stránku otvorili 233-tisíc krát . Naše články ste 
mohli čítať aj v časopise Nota Bene .

ciernalabut.sk

p a r t n e r i :

d o n o r i :
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Smart energia je unikátna výstava, ktorá zábavnou 
formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov, 
poukazuje na dôležitosť ochrany životného prostredia, 
a to najmä cez efektívne a rozumné využívanie 
energetických zdrojov . 

Výstava sme vytvorili pre EkoFond, n . f ., zriadený 
spoločnosťou SPP a je určená najmä stredoškolákom 
a študentom 8 . a 9 . ročníka základných škôl . Zúčastniť 
sa jej môžete v Slovenskom plynárenskom múzeu 
v Bratislave – v jeho Pavilóne súčasnosti a na 4 stredných 
školách s technickým zameraním – v Trnave, Žiline, 
Banskej Bystrici a Prešove .

Jej návštevníci sa môžu tešiť napríklad na Simulátor 
klimatickej zmeny, Energo stacionárny bicykel, ale aj Eko 
dom vo virtuálnej realite .

Smart energia





Úspechy a čísla 
• Napriek tomu, že v dôsledku pandemic-

kej situácie sa otvorenie výstavy posu-
nulo až na rok 2021, my sme na Smart 
energii, spoločne s Ekofondom, pilne 
pracovali .

• Počas roka 2020 sa nám tak podarilo pri-
praviť gro celej výstavy a jednotlivé expo-
náty do detailov doladiť .

• Na žiakov tak, okrem už spomínaného 
Simulátora klimatickej zmeny, Energo 
stacionárneho bicykla a virtuálnej rea-
lity, čakajú interaktívne exponáty ako 
Smart doprava, Izolácie a svietidlá, alebo 
Zem na miske váh . 

• Veľmi sa tešíme, že aj vďaka výstave 
Smart energia sme v Živici s Ekofondom 
nadviazali ďalšiu spoluprácu – tentokrát 
cez náš enviroprogram Zelená škola . 

p a r t n e r i  p r o j e k t u :
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Ako sme hospodárili

A K T I V A rok 2019 rok 2020

NEOBEŽNÝ MA JETOK SPOLU 268 847 260 289

Dlhodobý nehmotný majetok 5 505 5 052

Ostatný DD nehmotný majetok 2 755 5 052

Obstaranie DD nehmotného majetku 2 750 0

Dlhodobý hmotný majetok 258 342 245 237

Pozemky 16 723 16 723

Stavby 230 962 222 508

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 10 657 6 006

Dlhodobý finančný majetok 5 000 10 000

Podielové cenné papiere a podiely v obchod. spol. v ovládanej osobe 5 000 10 000

OBEŽNÝ MA JETOK SPOLU 650 155 768 313

Zásoby 720 5 800

Tovar 720 5 800

Krátkodobé pohľadávky 233 231 138 456

Pohľadávky z obchodného styku 23 533 46 336

Ostatné pohľadávky 185 955 80 861

Daňové pohľadávky 23 743 10 259

Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu 0 1000

Finančné účty 416 204 624 057

Pokladnica 1 386 1 046

Bankové účty 414 818 623 011

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 0 0

Náklady budúcich období 0 0

MA JETOK SPOLU 919 002 1 028 602

súvaha (v celých eur) súvaha (v celých eur)

P A S I V A rok 2019 rok 2020

VL ASTNÉ ZDROJE KRY TIA MA JETKU SPOLU 476 576 487 625

Imanie a peňažné fondy 0 0

Základné imanie 0 0

Fondy tvorené zo zisku 487 977 470 448

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – 11 401 17 177

CUDZIE ZDROJE SPOLU 48 793 48 770

Rezervy 3 767 3 471

Krátkodobé rezervy 3 767 3 471

Dlhodobé záväzky 751 817

Záväzky zo sociálneho fondu 751 817

Krátkodobé záväzky 44 275 44 482

Záväzky z obchodného styku 38 093 38 107

Záväzky voči zamestnancom 923 1 488

Zúčtovanie so soc. poisť. a zdrav. poisť. 639 937

Daňové záväzky 4 620 3 950

Ostatné záväzky 0 0

Bankové výpomoci a pôžičky 0 0

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 0 0

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 393 633 492 207

Výnosy budúcich období 393 633 492 207

VL ASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 919 002 1 028 602



N Á K L A D Y rok 2019 rok 2020

Spotreba materiálu 57 911 45 819

Spotreba energie 3 843 4 781

Predaný tovar 839 – 1 442

Opravy a udržiavanie 2 860 894

Cestovné 15 949 2 886

Náklady na reprezentáciu 10 633 4 674

Ostatné služby 677 887 519 236

Mzdové náklady 17 905 20 560

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 6 074 7 184

Zákonné sociálne náklady 777 729

Ostatné sociálne náklady 0 0

Daň z nehnuteľností 61 61

Ostatné dane a poplatky 935 320

Ostatné pokuty a penále 0 0

Odpísanie pohľadávky 0 25

Kurzové straty 22 0

Dary 0 0

Iné ostatné náklady 5 297 3 949

Odpisy 17 023 14 608

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0 0

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 67 390 42 101

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 0

NÁKL ADY SPOLU 885 406 666 385

výkaz ziskov a strát (v celých eur) výkaz ziskov a strát (v celých eur)

V Ý N O S Y rok 2019 rok 2020

Tržby za vlastné výrobky 0 0

Tržby z predaja služieb 0 0

Tržby za predaný tovar 5 416 4 378

Aktivácia materiálu a tovaru 0 0

Úroky 20 22

Kurzové zisky 0 0

Prijaté dary 0 0

Osobitné výnosy 180 376 116 254

Iné ostatné výnosy 6 127 6 126

Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0

Výnosy z použitia fondu 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 572 903 426 280

Prijaté príspevky od fyzických osôb 18 599 14 874

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 48 339 53 937

Dotácie 44 850 63 605

V ÝNOSY SPOLU 876 630 685 476

Výsledok hospodárenia pred zdanením – 8 776 19 091

Daň z prímov 2627 1 914

Dodatočné odvody dane z príjmov 0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení – 11 403 17 177
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Graf

685 475 € 1,28 %
nájom a výkup elektriny
(osobitné výnosy)
8 802 €

0,89 %
iné ostatné výnosy
6 126 €

62,19 %
príspevky od iných organizácií

(granty)
426 280 €

0,64 %
tržby za predaný tovar

4 378 €

9,28 %
dotácie

63 605 €

5,12 %
2 percentá

53 937 €

2,89 %
vzdelávanie a konferencie
(osobitné výnosy)
19 812 €

3,04 %
registračné poplatky
(osobitné výnosy)
20 828 €

9,75 %
fıremné zákazky
(osobitné výnosy)
66 810 €

2,17 %
príspevky od fyzických osôb

14 874 €

0,00 %
úroky

22 €

Úplnú účtovnú závierku vám radi dáme 
k nahliadnutiu na Búdkovej 22 v Bratislave .

Výročná správa obsahuje účtovnú závierku 
za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje 
výročná správa, a správu audítora k tejto 
účtovnej závierke, a informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom 
sa nachádza, a o významných rizikách 
a neistotách, ktorým je účtovná jednotka 
vystavená – tieto údaje sa nachádzajú 
na stranách 4 – 51 výročnej správy .

b) udalostiach osobitného významu, ktoré 
nastali po skončení účtovného obdobia, 
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa – 
po skončení účtovného obdobia nenastali 
žiadne udalosti osobitného významu .

c) predpokladanom budúcom vývoji 
činnosti účtovnej jednotky – tieto údaje 
sa nachádzajú na stranách 4 – 51 výročnej 
správy .

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu 
a vývoja – účtovná jednotka nemá náplň 
pre túto položku .

e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných 
listov, obchodných podielov a akcií, 

dočasných listov a obchodných podielov 
materskej účtovnej jednotky podľa § 22 – 
účtovná jednotka nemá náplň pre túto 
položku . 

f ) návrhu na rozdeleni zisku alebo 
vyrovnnaie straty – výkonná rada 
navrhuje previesť dosiahnutý zisk do 
fondov tvorených zo zisku v plnej výške 
(17 176,12 €)

g) údajoch požadovaných podľa osobitných 
predpisov – účtovná jednotka nemá náplň 
pre túto položku .

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú 
zložku v zahraničí – účtovná jednotka 
nemá organizačnú zložku v zahraničí .



Správa audítora
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

Pre Výkonnú radu občianskeho združenia Živica 
 
Názor 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica, so sídlom v Bratislave, IČO: 35 998 407, ktorá obsahuje súvahu, 
výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2020, za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k 
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).    

Základ pre názor  
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje 
za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle účtovnú jednotku 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  
 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem 
toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné 
na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej 
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše 
závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy 
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že účtovná jednotka 
prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa 
nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  
Posúdili sme, či výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve. 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok,  
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 
 
 
 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné 
nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy 
audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.  
 
 
Banská Bystrica, 14. mája 2021 
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Ako nám 
môžete 
pomôcť?
Naše aktivity môžeme realizovať 
práve vďaka podpore nadácií, firiem 
i jednotlivcov . Budeme radi aj za vašu 
pomoc! Možností je veľa:

1)  prenajať si priestory na svoju:  
akciu vo Vzdelávacom centre 
Zaježová www.centrumzajezova.sk

2) venovať nám 2 percentá z dane  
www.2-percenta.zivica.sk

3) jednorazová alebo pravidelná 
finančná podpora cez 
www.zivica.sk/podporte-nas

Ďakujeme! Živica

Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava

polackova@zivica.sk 
hudekova@zivica.sk

zivica.sk


