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Občianske združenie MAGIKOS, Pionierska 850/13, Detva bolo zaregistrované na
Ministerstve vnútra SR pod číslo VVS/1-900/31027 dňa 23.11.2007.
Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju
handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania od
narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, podpora a realizácia alternatívnych
vzdelávacích metód, rozvoj celoživotných pravidiel a sociálnych zručností detí, mládeže a
dospelých, aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých, aktivít
smerujúcich k výchove k zdravému životnému štýlu a tiež ďalšie vzdelávanie ľudí, ktorí sa
podieľajú na vyššie spomenutých činnostiach.
Pri napĺňaní cieľa sa združenie venuje:
-

ochrane a podpore zdravia a vzdelávania handicapovaných detí, mládeže a dospelých,

-

skvalitneniu výchovy a vzdelávania handicapovaných detí, mládeže a dospelých,

-

zlepšenie materiálno - technického vybavenia školy a DSS, zabezpečovanie moderných
učebných pomôcok, didaktickej techniky, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok,

-

poradenská činnosť pre deti, žiakov, dospelých, zákonných zástupcov, učiteľov a iných
odborníkov, ktorí pracujú s handicapovanými deťmi, mládežou a dospelými, organizácia
seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti o handicapované deti,
mládež a dospelých, tak pre odborníkov ako aj pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť,

-

riešeniu

výchovných

a vzdelávacích

problémov

u handicapovaných

detí,

mládeže

a dospelých,
-

zlepšeniu životného prostredia detí, mládeže a dospelých v škole a Domove sociálnych
služieb,

-

rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a dospelých,

-

organizovaniu zábavných a športových súťaží pre handicapovaných,

-

zabezpečovaniu poradenstva pre voľbu zamestnania po ukončení povinnej školskej
dochádzky, možnosť profesijnej orientácie (akým smerom sa uberať do budúcnosti, ako sa v
živote môžem uplatniť)

-

realizácii aktivít na odstránenie segregácia a izolovanosti handicapovaných detí, mládeže a
dospelých, vytváraniu nových foriem integrácie handicapovaných detí, mládeže a dospelých
medzi intaktnú populáciu,

-

poskytovaniu možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou,

-

znižovaniu komunikačných bariér,

-

prispievanie k zlepšeniu medziľudských vzťahov,

-

dať handicapovaným deťom, mládeži a dospelým priestor prežívať pocity úspešnosti,
sebarealizácie a užitočnosti tak, ako ich zdraví vrstovníci (zvyšovanie sebavedomia).
Aj v roku 2019 bolo hlavnou prioritou činnosti občianskeho združenia MAGIKOS
podpora jednotlivcov s postihnutím, čo sa nám podarilo napĺňať hlavne v spolupráci so
Súkromnou spojenou školou, Pionierska 850/13, Detva, ktorej je OZ MAGIKOS
zriaďovateľom a Domovom sociálnych služieb Detva.
Občianske združenie MAGIKOS sa počas roka zapájalo do grantových výziev
a projektov.
Úspešné – žiadosti boli podporené
Organizátor projektu
Nadácia SPP

Názov projektu
OPORA

Nadačný fond Johnson Vzdelávaním k úspechu
Controls v Nadácii Pontis

Výsledky
Zakúpenie pomôcok na AAK – iPad
s aplikáciou vo výške 380 €.
Podpora vzdelávania odborníkov vo
vedecky overených konceptoch. Návšteva
a podpora hotela BIVIO, ktorého cieľom je
začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím
do spoločnosti vo výške 1 000 €.

Mesto Detva

Cestujeme za kultúrou

Návšteva
divadelného
predstavenia
v DJGT Zvolen spojená s posedením
v cukrárni a spoznávaním mesta Zvolen vo
výške 50 €.

Nadácia Pontis

Giving Tuesday

Podpora činnosti OZ MAGIKOS vo výške

55 €.
Nadácia
Slovenska

pre

deti Pohybovo-relaxačné
kútiky

Zakúpenie
pohybovo-relaxačného
zariadenia pre jednotlivcov s postihnutím,
ktoré môžu využívať počas vyučovania
v škole i v čase mimo vyučovania počas
pobytu v Domove sociálnych služieb Detva
vo výške 1 800 €.

Nadácia Volkswagen

Senzorický kútik

Zriadenie senzorického kútika pre žiakov
s autizmom vo výške 2 920 €.

Koliba a.s.

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc pri zabezpečení
praktického vyučovania a organizovaných
akcií.

Podporenými projektmi sa skvalitnil výchovno-vzdelávací proces a materiálnotechnické zabezpečenie Súkromnej spojenej školy Detva a Domova sociálnych služieb Detva.
OZ MAGIKOS v roku 2019 získalo z 2 % z dane sumu vo výške 2 093,76 €, ktoré
boli použité na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia Súkromnej spojenej školy,
Pionierska 850/13, Detva, ktorej je OZ MAGIKOS zriaďovateľom a na dofinancovanie
projektov realizovaných OZ MAGIKOS.
OZ MAGIKOS sa finančne a aj prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti svojich členov
podieľalo na akciách realizovaných počas roka v Súkromnej spojenej škole, Pionierska
850/13, Detva a v Domove sociálnych služieb Detva.
Údaje o aktivitách

Stručná charakteristika aktivity

Ja a kôň

Výlet na ranč Haferník spojený s hipoterapiou, opekaním
a súťažami. Spoločne strávený deň DSS Detva, žiakov,
rodinných príslušníkov a učiteľov.

Mliečny deň

Aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka –
nakupovanie a príprava mliečnych jedál, význam mlieka, výroba
plagátu.

Hej sokoly

Workshop spojený s prezentáciou dravcov.

Kvety a plody našich záhrad

Zapojenie sa do 10. ročníka mestskej výtvarnej súťaže
v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny „Kvety a plody našej
prírody“. Naša spoločná práca bola na výstave ocenená.

Svetový deň duševného zdravia

Aktivity realizované pri príležitosti „Svetového dňa duševného
zdravia“ – výroba nezábudky – symbolu duševného zdravia.

Deň stromov

Aktivity k príležitosti „Dňa stromov“ – priraďovanie plodov
a listov k stromom, pobyt v prírode spojený s poznávaním
stromov v blízkom okolí školy.

Pohľadnice pre starých rodičov

Výroba pohľadníc pre starých rodičov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.

Svetový deň zdravej výživy

Aktivity pri príležitosti „Svetového dňa zdravej výživy“ –
význam zdravej výživy pre správny vývoj a pre život človeka.

Mesiac úcty k starším

Návšteva Domova dôchodcov v Detve spojená s prezentáciou
našej školy a nadviazaním spolupráce.

Ja a moje peniaze

Týždenný kurz finančnej gramotnosti pre ľudí s mentálnym
postihnutím v spolupráci so zriaďovateľom školy OZ
MAGIKOS a s DSS Detva.

Ako sa nestať obeťou trestného Odborná prednáška organizovaná MV SR v spolupráci s DSS
činu
Detva pre žiakov školy, ich rodinných príslušníkov
a zamestnancov školy. Informovanie prítomných záujemcov
o činnosti Regionálnej kancelárie prevencie kriminality v BB
a následná beseda s náčelníkom Mestskej polície v Detve
o konkrétnych príkladoch z praxe.
Halloween

Vyrezávanie tekvicových
priestorov školy.

svietnikov.

Jesenná

výzdoba

Cestuj, poznávaj, pomáhaj

Návšteva žiakov ZŠ Bratislava, spojená so výrobou masiek
a tancovačkou. Akcia realizovaná v spolupráci s DSS Detva.

Vedomostný kvíz v DSS Detva

Zábavné dopoludnie organizované DSS Detva spojené so
súťažami družstiev DSS Detva, SSŠ Detva a ŠZŠ pre žiakov
s TP Detva. Družstvo našej školy sa umiestnilo na I. mieste.

Posvätenie adventného venca

Spoločná svätá omša učiteľov, žiakov a rodičov spojená s
posvätením školského adventného venca. Príprava na adventné
obdobie.

Divadelné predstavenie Jančiči

Spoločná návšteva (rodičia, rodinní príslušníci a učitelia)
divadelného predstavenia spolu so zdravými kamarátmi, spojená
s odovzdávaním Mikulášskych balíčkov prítomným deťom a
žiakom našej školy.

„Ochranárik čísla tiesňového Zapojenie sa do 5. ročníka výtvarnej súťaže, ocenenie našej
volania 112 a civilnej ochrany“
práce Mimoriadnou cenou poroty, účasť na vernisáži prác
spojenej s odovzdávaním cien a občerstvením.
Mikuláš

Mikuláš pre žiakov školy pripravený učiteľmi školy a
študentami SŠ v Detve.

Keď robíme Mikuláša MY

Výroba a pečenie medovníkov. Následné odovzdanie
medovníkov klientom Domova dôchodcov v Detve.

Vianočná Detva

Spoločná návšteva (žiaci, rodinní príslušníci, učitelia)
Vianočných trhov v meste Detva, kde sme sa spolu porozprávali
a zabavili pri vianočnom punči.

Vianočné posedenie

Príprava vianočného menu spolu so žiakmi, prezentácia fotiek
„čo sme doteraz v škole zažili“ spojená s príjemným posedením
v kruhu žiakov a učiteľov pri spoločne pripravenom obede,
vianočné zvyky a tradície.

Vianočné darčeky

Výroba vianočných darčekov pre rodinných príslušníkov – foto
vo vlastnoručne vyrobenom rámiku

Výchovný koncert

Výchovný koncert plný hudby, zábavy a smiechu.

Zabavme sa po vysvedčku

Zábavné dopoludnie v DSS plné hier a zábavy.

Valentín

Vyrábali sme spolu Valentíky, ktoré sme následne darovali.

Karneval so Šaškou Baškou

Karneval so Šaškou Baškou a IV.A zo ZŠ Obrancov mieru
Detva v rámci inklúzie a spolupráce, spojený s bohatým a
chutným pohostením.

Marec – mesiac knihy

V rámci marca - mesiaca knihy, sme navštívili knižnicu v KC A.
Sládkoviča Detva, nadviazali sme spoluprácu s knižnicou vybavenie preukazu pre školu za účelom vypožičiavania kníh
pre potreby školy a pre žiakov podľa ich záujmu, čítali sme
knihy a počúvali rozprávky aj mimo triedy (v Snoezelen a v
záhrade).

Ponožkový deň

Aj my sme sa zapojili do akcie na podporu ľudí s Downovým
syndrómom.

Deň vody

Aktivity spojené s „Dňom vody“ – význam vody pre človeka,
podoby vody, ochrana vody, ...

Deň učiteľov

Prijali sme pozvanie pána primátora mesta Detva a zúčastnili
sme sa slávnostného posedenia pri príležitosti „Dňa učiteľov“.

Svetový
autizme

deň

povedomia

o V rámci „Svetového dňa povedomia o autizme“ sa celý deň
niesol v modrom - aj my sme sa obliekli do modrých tričiek
s logom školy, vlastnoručne si pripravili „modré“ koláče,
púšťali modré balóny...

Príklady dobrej praxe

V rámci sieťovania a príkladov dobrej praxe sme navštívili
Spojenú školu v Novej Bani, za účelom nadviazania spolupráce

Veľkonočné obdobie

Spoločná svätá omša učiteľov, žiakov a rodičov spojená s
posvätením maňušiek – symbol jari. Príprava na veľkonočné
obdobie.

Zdravé zúbky

Aktivity zamerané na správnu dentálnu hygienu. Následné
pravidelné čistenie zubov počas vyučovacieho procesu – nácvik
správneho čistenia zubov, vybudovanie správnych návykov
v oblasti starostlivosti o ústnu dutinu.

Les – živá učebňa

Návšteva Lesníckych dní vo Zvolene spojená so spoločným
posedením v cukrárni (žiaci, rodinní príslušníci, rodičia).

Sadenie stromu

Aktivity s lesníkmi spojené so zasadením „školského stromu“.

Stavanie mája

Prijali sme pozvanie pána riaditeľa gymnázia Detva a zúčastnili
sme sa stavania mája v areáli Gymnázia Detva.

Deň matiek

Príprava darčekov pre mamičky. Odovzdanie darčekov spojené
s poďakovaním.

Palacinky s Ivanom Rusinom

Príprava palaciniek s Ivanom Rusinom – profesionálnym
kuchárom.

Seni CUP

Účasť nášho žiaka na charitatívnom futbalovom zápase s tímom
DSS Detva. Umiestnenie tímu na 3. mieste.

BIVIO Bratislava
dobrej praxe

–

príklady Návšteva pedagogických zamestnancov školy hotela BIVIO
v Bratislave. Jeho zriaďovateľom je Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR, ktorého cieľom je začlenenie
ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Týždeň otvorených dverí v ZUŠ Prijali sme pozvanie ZUŠ Detva na „Týždeň otvorených dverí“,
Detva
ktorý ZUŠ Detva organizuje každoročne. Žiaci mali možnosť
prezrieť si ponuku odborov a našli si aj krúžok na ďalší školský
rok.
Medzinárodný deň detí

Príjemne strávený deň. Opekačka, hry v prírode a sladká
zmrzlina.

Pohľad do budúcnosti

Exkurzia DSS Detva spojená s návštevou zariadení pre
mentálny postihnutých jednotlivcov v Bratislave. Návšteva
hotela BIVIO, ktorého cieľom je začlenenie ľuďom
s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Športový deň

Prijali sme pozvanie našich kamarátov zo ZŠ Obrancov mieru
v Detve a spoločne sme strávili deň pri športových aktivitách
v telocvični, ktorý sme ukončili príjemným posedením na
zmrzline.

Dr. Klaun

Deň nám spestril Dr. Klaun, ktorý priniesol dobrú náladu
a smiech.

Výlet „Tatrapolis“

Spoločný výlet žiakov, rodinných príslušníkov a učiteľov do
„TATRAPOLISU“.

Káčer na bicykli

Po dvoch rokoch opäť navštívil naše mesto a my sme ho boli
odštartovať a podporiť.

Koniec školského roka

Slávnostné
ukončenie
školského
roka
spojené
so
spoločným posedením žiakov, rodinných príslušníkov a učiteľov
pri káve a koláčiku. Prezentácia fotiek z toho, čo sme prvý
školský rok zažili.

Zasadnutia Rady a Zhromaždenia sa uskutočňovali v súlade s platnými Stanovami OZ
MAGIKOS a ich dodatkom. Na svojich zasadnutiach Rada a Zhromaždenie riešili aktuálne
problémy a potreby jednotlivcov s postihnutím i potreby Súkromnej spojenej školy,
Pionierska 850/13, Detva, ktorej je OZ MAGIKOS zriaďovateľom. Z každého zasadnutia
bola spracovaná zápisnica s prezenčnou listinou.
Na marcovom zasadnutí sa Zhromaždenie venovalo prerokovaniu a schváleniu
nasledovných dokumentov:
Plán činnosti OZ MAGIKOS na rok 2019
Správa o hospodárení a činnosti OZ MAGIKOS za rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Plán kontrolnej činnosti revízora na rok 2019
Na uvedenom zasadnutí prebehla aj voľba nového podpredsedu OZ MAGIKOS,
nakoľko dovtedajšia podpredsedkyňa OZ MAGIKOS Mgr. Jana Puškárová, doručila OZ
MAGIKOS písomné oznámenie, ktorým sa vzdala funkcie podpredsedu OZ MAGIKOS
a zároveň zostala členom OZ MAGIKOS. Za podpredsedu občianskeho združenia MAGIKOS

bola zvolená Bc. Lenka Melichová, ktorá post podpredsedu OZ MAGIKOS prijala. Od
01.03.2019 teda pracovala Rada OZ MAGIKOS v novom zložení.
Predseda: Mgr. Jana Ševerová
Podpredseda: Bc. Lenka Melichová
Hospodár: Anna Melichová
Zhromaždenie

bolo

oboznámené

o oznamovacej

povinnosti

mimovládnych

organizácií, ktorú si OZ MAGIKOS splnilo v zákonom stanovenej lehote.
Na júnovom zasadnutí Zhromaždenia OZ MAGIKOS bola okrem materiálnotechnického a finančného zabezpečenia chodu Súkromnej spojenej školy a OZ MAGIKOS
prerokovaná aj žiadosť doručená OZ Zornička, v ktorej OZ Zornička žiadalo o finančnú
podporu vo výške 600 €. Finančné prostriedky žiadalo OZ Zornička na dofinancovanie
prázdninového pobytu v Patinciach pre telesne a mentálne postihnutých členov OZ Zornička,
ktorí sú žiakmi ŠZŠ pre žiakov s TP Detva, Súkromnej spojenej školy Detva a klientmi
Domova sociálnych služieb Detva. Na zasadnutí Zhromaždenia bol všetkými členmi OZ
MAGIKOS vyjadrený súhlas s finančnou podporou v plnej výške, nakoľko pobyt je v súlade
so stanovami OZ MAGIKOS a prispeje k zmysluplnému tráveniu voľného času postihnutých
jednotlivcov, ktorí sú zároveň žiakmi Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva.
OZ Zornička vyúčtovalo finančné prostriedky včas a v súlade s uzatvorenou zmluvou.
Na septembrovom zasadnutí Zhromaždenia OZ MAGIKOS boli okrem materiálnotechnického a finančného zabezpečenia chodu Súkromnej spojenej školy a OZ MAGIKOS
prerokované dokumenty predložené riaditeľkou Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13,
Detva a prijatý nový člen na základe jeho písomnej žiadosti. Zhromaždenie bolo oboznámené
s novou web stránkou OZ MAGIKOS.

Predseda a podpredseda OZ MAGIKOS aj v roku 2019 zaregistrovali OZ MAGIKOS
na Notárskom úrade v Detve, kde predložili potrebné písomnosti na poukázanie podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do výšky 2% za rok 2019 pre občianske združenie
MAGIKOS.

Hospodárenie OZ MAGIKOS v roku 2019
Počiatočný stav účtu k 01.01.2019 - 259,40 €
Príjmy za rok 2019:
Členské poplatky

(Mgr. Jana Puškárová, Anna Melichová, Mgr. Jana Ševerová, PhDr.

Martina Ostrihoňová Kureková, Mgr. Emília Melichová, Ing. Andrej Ostrihoň, Bc. Lenka
Melichová) - 35,00 €
Finančné riaditeľstvo SR 2 % z dane – 2 093,76 €
OPORA – projekt SPP - 380,00 € projekt
(Vďaka projektu pomôcky na alternatívnu formu komunikácie u postihnutých žiakov).
Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis – 1 000 €
(Finančné prostriedky na zabezpečenie vzdelávania odborníkov OZ MAGIKOS vo vedecky
overených konceptoch a na ubytovanie a podporu hotela BIVIO)
Dotácia z mesta Detva – projekt „Cestujeme za kultúrou“ - 50,00 €
(Návšteva divadelného predstavenia v DJGT vo Zvolene spojená s posedením v cukrárni).
Normatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 86 910,00 €
(Finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR, ktoré boli použité na zabezpečenie chodu Súkromnej
spojenej školy).
Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 3 684,00 €
(Finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania
žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“, ktoré boli použité na zabezpečenie zlepšenie
materiálno-technického vybavenia Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva).
Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 3 326,00 €
(Finančné prostriedky na asistenta učiteľa Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13,
Detva).
Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 179,00 €
(Finančné prostriedky na zabezpečenie krúžkovej činnosti na vzdelávacie poukazy Súkromnej
spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva).
Nadácia Volkswagen – 2 100 €
(Zálohová platba na realizáciu projektu „Senzorický kútik).
Nadácia pre deti Slovenska – 1 400 €
(Zálohová platba na realizáciu projektu „Pohybovo-relaxačné kútiky).
BBSK – 758 €

(Príspevok na stravovanie žiakov Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva,
organizačná zložka Súkromná praktická škola).
Nadácia Pontis - Giving Tuesday – 55 €
(Podpora činnosti OZ MAGIKOS v rámci Giving Tuesday).
Príjmy spolu – 102 010,76 €
Výdavky za rok 2019:
Poplatky za poštovné – 1,60 €
Poplatky za služby EB - 12,00 €
Poplatky za vedenie účtu – 36,76 €
Poplatok za výpis z RT – 3,90 €
Registrácia 2% - 68 €
Spracovanie účtovnej závierky – 60 €
OZ Zornička – finančná podpora – 600 €
Vzdelávanie členov OZ MAGIKOS (Handle, Bazálna stimulácia) – 973 €
Poplatok za vydanie platobnej karty – 42 €
Tablet – 344 €
Puzdro na tablet – 14,30 €
Automatizované spracovanie dát – 20 €
Pomôcky na výrobu mydiel – 35,21 €
Krabičky na mydielka – 28,20 €
Kuriér – 6,80 €
Aplikácia do tabletu – 89,99 €
Preprava autobusom – 59,40 €
Ubytovanie – 46,70 €
Normatívne finančné prostriedky – Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva 86 910,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa) – Súkromná spojená škola, Pionierska
850/13, Detva - 3 326,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) – Súkromná spojená škola,
Pionierska 850/13, Detva - 179,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky (rozvojový projekt) – Súkromná spojená škola, Pionierska
850/13, Detva – 3 684,00 €

Dotácia od zriaďovateľa pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 1 350, 00 €
Dotácia na stravovanie žiakov – 626,07 €
Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na stravovanie žiakov BBSK – 131,93 €
Výdavky spolu – 98 663,86 €
Konečný stav účtu k 31.12.2019 – 3 606,30 €

V Detve, 15.01.2019

Vypracovali: Mgr. Jana Ševerová
predseda OZ MAGIKOS

Anna Melichová
hospodár OZ MAGIKOS

