
 

MAGIKOS 

občianske združenie 

Pionierska 850/13, 962 12 Detva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení 

MAGIKOS 

za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:  Mgr. Jana Ševerová     

            predseda OZ MAGIKOS 

   

   Anna Melichová 

   hospodár OZ MAGIKOS 



PREZENTAČNÁ  ČASŤ 

 

Občianske združenie MAGIKOS je nepolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov, 

pôsobiace na území Slovenskej republiky, registrované MV SR pod číslom VVS1/-900/31027 

dňa 23.11.2007. 

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na požiadanie 

v sídle občianskeho združenia.  

 

Základné údaje  

 

Názov neziskovej organizácie: MAGIKOS 

Právna forma:  občianske združenie 

IČO: 45018154 

DIČ:  2022784731 

Dátum registrácie: 23.11.2007 

Bankové spojenie: SK59 5200 0000 0000 1008 4957 

        SWIFT/BIC: OTPVSKBX 

Adresa: Pionierska 850/13, 962 12 Detva  

Kontakty: tel. 0918 383 505, magikosoz@gmail.com 

Web: www.magikos.sk 

 

Poslanie a ciele OZ MAGIKOS 

 

Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju 

handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania 

v školskom veku i po ukončení povinnej školskej dochádzky, podporovať aktivity  smerujúce 

k riešeniu problémov  v tejto oblasti.   

 

MAGIKOS od svojho vzniku aktívne napomáha pri:    

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

- skvalitňovaní  výchovy a vzdelávania handicapovaných detí a mládeže, 

- materiálno-technickom vybavení Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13,Detva, 

a DSS, 



- riešení výchovných a vzdelávacích  problémov u handicapovaných detí a mládeže, 

- poskytovaní možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou, 

- realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti handicapovaných detí 

a mládeže, 

- organizovaní zábavných podujatí, 

- zlepšení životného prostredia detí v škole a Domove sociálnych služieb, 

- rozvoji záujmových činností detí a mládeže, 

- vytváraní integrácie handicapovaných detí a mládeže medzi intaktnú  populáciu, 

- poskytovaní možností overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou, 

- prispievaní k zlepšeniu medziľudských vzťahov. 

 

Činnosť občianskeho združenia od jeho vzniku až po súčasnosť prebieha v súlade 

s účelom, na ktorý bolo združenie zriadené. 

 

Prehľad činností uskutočnených občianskym združením MAGIKOS  

v roku 2020 

 

Hlavnou prioritou činnosti občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať  

rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy  

a vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou, Pionierska 850/13, Detva,  ktorej 

je MAGIKOS  zriaďovateľom. 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID - 19. Vzhľadom k nepriaznivej pandemickej 

situácii v jarnom a jesennom období prebiehalo vzdelávanie v Súkromnej spojenej škole, 

Pionierska 850/13, Detva dištančnou formou. Z tohto dôvodu  organizovaných  akcií 

občianskym združením  bolo menej, ako v predošlom období.  

 

Údaje o aktivitách školy  Stručná charakteristika aktivity 

Ja a kôň Výlet na ranč Haferník v spolupráci s DSS Detva 

spojený s hipoterapiou, opekaním a súťažami. 

Spoločne strávený deň klientov DSS Detva, 

žiakov, rodinných príslušníkov a učiteľov.   



Regionálna prehliadka seniorov Podpoľania 

 

V rámci spolupráce so seniormi v našom meste 

sme boli pozvaní na „Regionálnu prehliadku 

seniorov Podpoľania“, ktorej sme sa zúčastnili.  

Mliečny deň Aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa 

mlieka – nakupovanie a príprava mliečnych jedál, 

význam mlieka, výroba plagátu.  

Beauty deň Vďaka finančnej podpore mesta Detva sme mohli 

zrealizovať „Beauty deň“, počas ktorého sme  

navštívili kozmetický salón. Tento deň nám 

priniesol nové zážitky, ale aj množstvo praktických 

rád do života v oblasti starostlivosti o svoje telo.  

Kvety a plody našich záhrad Zapojenie sa do 11. ročníka mestskej výtvarnej 

súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny 

„Kvety a plody našich záhrad“. Naša spoločná 

práca „Posedenie pri čaji“ bola na výstave ocenená. 

Dr. Klaun Deň nám spestril Dr. Klaun, ktorý priniesol dobrú 

náladu a smiech.   

Cestujeme za kultúrou Vďaka nášmu zriaďovateľovi OZ MAGIKOS a 

finančnej podpore mesta Detva, sme okrem silného 

kultúrneho zážitku na divadelnom predstavení „O 

troch krásach sveta“ strávili spoločné popoludnie 

posedením v cukrárni.  

Týždeň finančnej gramotnosti Celý týždeň sme intenzívne venovali aktivitám, 

ktoré prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti 

našich žiakov. 

Mesiac úcty k starším V rámci spolupráce s Domovom dôchodcov 

v Detve a mesiaca úcty k starším sme privítali 

návštevu z Domova dôchodcov v Detve.  

Aby bolo deti lepšie počuť Aj naša škola sa aktívne zapojila do najväčšej 

bubnovačky roka, ktorá mala symbolicky 

upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím 

a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie.   

Halloween Vyrezávanie tekvicových svietnikov. Jesenná 

výzdoba priestorov školy.  



Posvätenie adventného venca Spoločná svätá omša učiteľov, žiakov a rodičov 

spojená s posvätením školského adventného venca. 

Príprava na adventné obdobie.  

Príklady dobrej praxe V rámci sieťovania a príkladov dobrej praxe sme 

navštívili OZ ATHÉNA v Hnúšti, za účelom 

nadviazania spolupráce 

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany“ – okresné kolo 

Aj tento rok sme sa zapojili už do 7. ročníka 

výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej ochrany“. V okresnom kole 

bola práca nášho žiaka z organizačnej zložky 

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom 

ocenená a získala I. miestom a postup do 

národného kola. Zúčastnili sme sa vernisáže prác 

spojenej s odovzdávaním cien a občerstvením 

v KC A. Sládkoviča v Detve. 

Mikuláš Mikuláš pre žiakov školy pripravený učiteľmi 

školy a študentami SŠ v Detve. 

Darované Vianoce Benefičný koncert organizovaný Občianskym 

združením DFS Ratolesť, na ktorom mali naši žiaci 

možnosť účinkovať v programe. Výťažok 

Benefičného koncertu bol venovaný našej škole.  

Vianočná Detva Spoločná návšteva (žiaci, rodinní príslušníci, 

učitelia) Vianočných trhov v meste Detva, kde sme 

sa spolu porozprávali a zabavili pri vianočnom 

punči.  

Mobilné planetárium V priebehu niekoľkých minút sa pred našimi očami 

nafúkla obrovská kupola, ktorá vo svojom vnútri 

ukrývala celý vesmír.  

Návšteva pána primátora Krátko pred Vianocami k nám zavítal aj pán 

primátor nášho mesta, ktorý nás obdaroval 

balíčkami so sladkým prekvapením. Počas 

návštevy si pozrel aj priestory našej školy a našich 

tried.  

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. 

Pripomenuli sme si aj vianočné zvyky a tradície.  



Vianočné darčeky Aj tento rok sme si pre našich blízkych pripravili 

vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky. 

Tentokrát v podobe voňajúcich mydielok, ktoré 

sme si zabalili do krabičiek.  

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany“ – okresné kolo 

V národnom kole bola práca nášho žiaka 

z organizačnej zložky Súkromná základná škola 

pre žiakov s autizmom ocenená a získala I. 

miestom v kategórii špeciálna základná škola. 

Riaditeľka školy, pod vedením ktorej náš žiak 

vytvoril víťaznú prácu, sa spolu s víťazom 

zúčastnila na odovzdávaní cien na Okresnom úrade 

v Banskej Bystrici. 

Valentín Vyrábali sme spolu Valentíky, ktoré sme následne 

darovali. 

Karneval so Šaškou Baškou Karneval so Šaškou Baškou a I.A zo ZŠ Obrancov 

mieru Detva v rámci inklúzie a spolupráce, spojený 

s bohatým a chutným pohostením. 

Starostlivosť o zamestnancov Aj zamestnanci si zaslúžia starostlivosť zo strany 

zamestnávateľa a preto pre nich riaditeľka školy 

pripravila spoločne strávené popoludnie spojené 

s návštevou DJGT vo Zvolene.  

Marec – mesiac knihy V rámci marca - mesiaca knihy, sa nám tento 

školský rok nepodarilo navštíviť knižnicu z dôvodu 

mimoriadnej situácie spojenej s COVID – 19, ale 

stihli sme si kúpiť nové knihy do školskej knižnice 

a niektorí z nás sa s nimi stihli aj „zoznámiť“. 

„Moja malá záhradka“ Aj naša škola sa zapojila do projektu „Moja malá 

záhradka“. V rámci projektu sme dostali 

minizáhradku so semienkami, ktoré sme spoločne 

zasadili a sledovali ich rast.  

Návšteva cukrárne  Keďže tento rok bola situácia výnimočná a my sme 

sa kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti 

s COVID-19 nevideli dlhšiu dobu, koniec 

školského roka sme si spríjemnili spoločným 

posedením učiteľov, rodičov a žiakov  pri koláčiku, 

káve a sladkej limonáde v cukrárni.  

    



Aj v roku 2020 bola našou hlavnou prioritou podpora jednotlivcov s postihnutím, čo sa 

nám podarilo napĺňať hlavne v spolupráci so Súkromnou spojenou školou, Pionierska 850/13, 

Detva, ktorej je MAGIKOS zriaďovateľom.  

Občianske združenie MAGIKOS sa počas roka zapájalo do grantových výziev 

a projektov. 

 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

Fond SK-NIC v Nadácii 

Pontis 

Spoločne prekonáme bariéru 

mlčania 

Finančné prostriedky boli použité na 

nákup špeciálneho software pre 

jednotlivcov s postihnutím a na 

zakúpenie tabletov. 

Mesto Detva Beauty deň Návšteva kozmetického salóna, deň 

plný nezabudnuteľných zážitkov 

a ukážky toho, ako sa starať o svoje 

telo po stránke fyzickej, ale aj 

psychickej.  

Nadácia Pontis Giving Tuesday Zabezpečenie chodu školy a 

skvalitnenie edukačného procesu. 

BBSK Vzdelávaním k úspechu Zakúpenie dataprojektora, projekčného 

plátna, notebooku a reproduktorov.  

Koliba a.s. Materiálna pomoc Materiálna pomoc pri zabezpečení 

praktického vyučovania a školských 

akcií. 

 

Občianske združenie MAGIKOS bolo aj v roku 2020 prijímateľom 2% z dane. Finančné 

prostriedky z 2 % z dane boli použité na chod občianskeho združenia MAGIKOS a na 

zlepšenie materiálno-technické vybavenia Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, 

Detva, ktorej je MAGIKOS zriaďovateľom i na dofinancovanie podporených projektov 

MAGIKOS. V októbri 2020 sa občianske združenie opätovne zaregistrovalo v notárskom 

registri určených právnických osôb a týmto sa stalo prijímateľom 2% zaplatenej dane pre rok 

2021.    

 

Zasadnutia Rady a Zhromaždenia sa konali v súlade s platnými Stanovami občianskeho 

združenia MAGIKOS a ich dodatkom. Na svojich zasadnutiach Rada a Zhromaždenie riešili 

aktuálne problémy a potreby  Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, ktorej je 

MAGIKOS zriaďovateľom. Z každého zasadnutia bola spracovaná zápisnica s prezenčnou 



listinou. Revízor  MAGIKOS vykonával svoju činnosť podľa vopred vypracovaného Plánu 

kontrolnej činnosti revízora na rok 2020.  Aj v roku 2021 plánujeme naďalej  pokračovať 

v našej činnosti.  

 

FINANČNÁ  ČASŤ 

Hospodárenie občianskeho združenia MAGIKOS v roku 2020 

 

Počiatočný stav účtu k 01.01.2020 – 3 606,30 € 

 

Príjmy za rok 2020:       

Členské poplatky  -   35,00 € 

Finančné riaditeľstvo SR 2 % z dane – 1 498,95 € 

Nadácia Volkswagen - 820,00 € projekt  

(Refundácia projektu „Senzorický kútik“). 

Nadácia pre deti Slovenska - 360,00 € projekt  

(Refundácia projektu „Pohybovo – relaxačné kútiky“). 

BBSK – 800 € 

(Finančné prostriedky na realizáciu projektu „Vzdelávaním k úspechu) 

Dotácia z mesta Detva – projekt „Cestujeme za kultúrou“  - 120,00 € 

Dotácia z mesta Detva – projekt „Beauty deň“  - 150,00 € 

(Návšteva divadelného predstavenia v DJGT vo Zvolene spojená s posedením v cukrárni). 

Normatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 101 615,00 € 

(Finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR, ktoré boli použité na zabezpečenie chodu Súkromnej 

spojenej školy).  

Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 208,00 € 

(Finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR na zakúpenie učebníc pre Súkromnú spojenú školu, 

Pionierska 850/13, Detva). 

Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 10 973,00 € 

(Finančné prostriedky na asistenta učiteľa Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, 

Detva). 

Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 435,00 € 

(Finančné prostriedky na zabezpečenie krúžkovej činnosti na vzdelávacie poukazy Súkromnej 

spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva). 



BBSK – 716 € 

(Príspevok na stravovanie žiakov Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, 

organizačná zložka Súkromná praktická škola). 

Nadácia Pontis - Giving Tuesday – 93 € 

(Podpora činnosti OZ MAGIKOS v rámci Giving Tuesday). 

 

Príjmy spolu – 121 430,25 €  

 

Výdavky za rok 2020: 

Poplatky banke – 70,32 € 

Overovanie podpisov – 4,00 € 

Registrácia 2% - 60 € 

Spracovanie účtovnej závierky – 260,70 € 

Návšteva cukrárne – 77,75 € 

Vypracovanie „Správy o hospodárení“ – 60,00 € 

Telekomunikačné služby – 1,00 € 

Nákup pomôcok na  zlepšenie starostlivosti o jednotlivcov s postihnutím – 5 744,14 € 

Sáčky do vysávača – 20,74 € 

Dotácia z mesta Detva – projekt „Cestujeme za kultúrou“  - 120,00 €  

(FP boli vrátené na účet mesta Detva z dôvodu, že projekt nebolo možné zrealizovať 

v súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s COVID – 19). 

Realizácia projektu „Beauty deň“  - 166,00 € 

Normatívne finančné prostriedky – Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva -  101 

615,00 € 

Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa) – Súkromná spojená škola, Pionierska 

850/13, Detva – 10 973,00 € 

Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) – Súkromná spojená škola, 

Pionierska 850/13, Detva - 435,00 € 

Nenormatívne FP pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 208,00 € 

(Finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR na zakúpenie učebníc pre Súkromnú spojenú školu, 

Pionierska 850/13, Detva). 

Dotácia od zriaďovateľa pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 200,00 € 

Dotácia na stravovanie žiakov – 716,00 € 

 



Výdavky spolu – 120 731,65 € 

 

Konečný stav účtu k 31.12.2020 – 698,60 € 

 

 

 

ZÁVER 

 

Občianske združenie MAGIKOS aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek 

formou prispeli k napĺňaniu poslania a cieľov združenia. 

 

 

 

 

 

   

V Detve, 15.01.2021  

 

Vypracovali:  Mgr. Jana Ševerová    Anna Melichová 

  predseda OZ MAGIKOS                         hospodár OZ MAGIKOS 


