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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: J. Kráľa 1192/10, 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 

všestrannému rozvoju zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich podpory, 

socializácie, výchovy a vzdelávania i ďalšieho uplatnenia.  

 

Pri napĺňaní cieľa sa občianske združenie MAGIKOS venuje: 

- poskytovaniu a skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania deťom, mládeži a dospelým 

so zdravotným postihnutím,  

- skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia a finančnej podpore inštitúcií 

zabezpečujúcim podporu, sociálne služby, výchovu a vzdelávanie deťom, mládeži 

a dospelým so zdravotným postihnutím,  



- komplexnému rozvoju a sociálnej integrácii detí, mládeže a dospelých so 

zdravotným postihnutím do života,  

- poradenskej a korekčnej činnosti pre zdravotne postihnutých, ich rodinných 

príslušníkov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú so zdravotne 

postihnutými,  

- organizácii seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti 

o zdravotne postihnutých,  

- ochrane a podpore zdravia a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, mládeže 

a dospelých, 

- poskytovaniu záujmovej činnosti a priestoru na zmysluplné trávenie voľného času 

deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím,  

- realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti zdravotne postihnutých 

detí, mládeže a dospelých, vytváraniu nových foriem integrácie zdravotne 

postihnutých detí, mládeže a dospelých medzi intaktnú populáciu, 

- sieťovaniu a spolupráci s organizáciami s miestnou, celoslovenskou i zahraničnou 

pôsobnosťou. 

 

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 2021 

 

Hlavnou prioritou činnosti občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať  

rozvoju zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých prostredníctvom podpory ich 

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

Detva,  ktorej je MAGIKOS  zriaďovateľom. 

Aktivity realizované v roku 2021 boli ovplyvnené aktuálnou situáciou spojenou s COVID-

19. Z dôvodu COVID-19 nebolo možné zrealizovať všetky naplánované aktivity.  

 

 

 

 



Údaje o aktivitách  Stručná charakteristika aktivity 

Valentínska pošta Výroba Valentínskej pohľadnice pre všetkých, 

ktorých máme radi. 

Deň Zeme Aktivity spojené s Dňom Zeme.  

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.  

Týždeň finančnej gramotnosti Celý týždeň sme intenzívne venovali aktivitám, 

ktoré prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti 

našich žiakov. 

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 Príprava na adventné obdobie, posvätenie 

adventného venca.  

Mikuláš Mikuláš pre žiakov školy pripravený učiteľmi 

školy. 

Pečenie medovníkov Príprava na vianočné svatky – pečenie medovníkov 

spojené s ich zdobením a ochutnávkou.  

Radosť z umenia Benefičný koncert organizovaný Občianskym 

združením DFS Ratolesť a KC Detva, na ktorom 

mali naši žiaci možnosť účinkovať v programe 

online. Výťažok Benefičného koncertu bol 

venovaný našej škole.  

Vianočné darčeky Aj tento rok sme si pre našich blízkych pripravili 

vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky.  

Vianočné posedenie Posedenie pri Vianočnom menu – dodržiavanie 

zvykov a tradícií. 



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  Príprava krabičiek lásky pre seniorov – zapojenie 

sa do Celoslovenského proejktu. 

EKO Mikuláš Zapojenie sa do výzvy Ekoalarm, kde sme vyrábali 

Mikulášske balíčky bez odpadu.  

Vianočný pozdrav Zapojili sme sa do výzvy MV SR, kde boli naše 

práce použité na vianočných pozdravoch 

Okresného úradu Detva. 

Užívame si posledné dni v škole Kúpanie sa v záhrade, relax a obľúbená pizza.  

Dr. Klaun  Návšteva Dr. Klauna.  

Výlet  Vďaka spolupráci s CPPPaP sme sa mohli 

zúčastniť koncoročného výletu do Badína, 

vychutnať si pizzu a vypočuť si piesne Petra 

Cmoríka.  

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení spojené 

s posedením a obedom  

Rozlúčka s prvými absolventmi.   

Zdravé zúbky Aktivity s odborníčkou na dentálnu hygienu 

spojené s praktickými ukážkami starostlivosti 

o ústnu dutinu. 

Svetový deň stromov Aktivity spojené so Svetovým dňom stromov. 

 

Aj v roku 2021 bola našou hlavnou prioritou podpora zdravotne postihnutých detí, 

mládeže a dospelých, 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. Vďaka grantovým výzvam sa nám podarilo skvalitniť materiálno-technické 

vybavenie školy, čím sa skvalitnili podmienky pre prácu s jednotlivcami so 

zdravotným postihnutím.  

 

 

 

 

 



 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

BBSK Učíme sa aj keď sa hráme Finančné prostriedky vo výške 1 000 € 

boli použité na nákup pomôcok a hier 

na trávenie voľného času. 

Nadácia pre deti 

Slovenska 

Učíme sa pre život Finančné prostriedky vo výške 1 344 € 

boli použité na vybudovanie cvičnej 

kuchynky pre jednotlivcov so 

zdravotným postihnutím na nácvik 

praktických zručností potrebných pre 

ich ďalší život.   

Nadačný fond Slovenské 

elektrárne v Nadácii 

Pontis 

Spoločne to zvládneme Hmotný dar – 5 ks notebookov a 5 ks 

počítačov. 

Nadačný fond Slovenské 

elektrárne v Nadácii 

Pontis 

Učíme sa pre život Finančné prostriedky vo výške 2 955 € 

boli použité na dovybavenie cvičnej 

kuchynky na nácvik praktických 

zručností potrebných pre ďalší život 

jednotlivcov so zdravotným 

postihnutím.  

Tesco v Nadácii Pontis Pohyb napriek prekážkam Finančné prostriedky vo výške 300 € 

boli použité na kúpu detského úkrytu, 

kde si môžu jednotlivci so 

zdravotným postihnutím oddýchnuť od 

vonkajších podnetov a od preťaženia.  

Ministerstvo kultúry SR Cestujeme za kultúrou Finančné prostriedky vo výške 700 € 

boli použité na návštevu divadelných 

predstavení a autobusovú dopravu. 

Nadácia SPP OPORA Finančné prostriedky vo výške 700 € 

boli použité na nákup práčky so 

sušičkou, žehliacej dosky a sušiaka na 

prádlo na nácvik praktických zručností 

u jednotlivcov so 

zdravotným postihnutím. 

Nadácia SPP OPORA Finančné prostriedky vo výške 500 € 

boli použité na nákup útulnej skrýše 

pre jednotlivcov so 

zdravotným postihnutím, kde sa môžu 

upokojiť a oddýchnuť si. 

 



Občianske združenie MAGIKOS bolo aj v roku 2021 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 novembri 2021 sa občianske združenie opätovne zaregistrovalo v notárskom 

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

2022.    

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

združenia MAGIKOS a ich dodatkom. V marci 2021 boli zmenené stanovy MAGIKOS 

a zaslané na registráciu MV SR. V marci 2021 zmenilo občianske združenie MAGIKOS svoje 

sídlo, čím sa skvalitnili materiálno-technické aj priestorové podmienky MAGIKOS. 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 2021. Aj 

v roku 2022 plánujeme naďalej  pokračovať v našej činnosti.  

V roku 2021 sa nám podarilo v spolupráci s mestom Detva zabezpečiť priestory pre 

zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej spojenej školy, ktorej je MAGIKOS 

zriaďovateľom, čím sa výrazne skvalitnili podmienky edukácie jednotlivcov so 

zdravotným postihnutím, ktorí sú žiakmi Súkromnej spojenej školy.  

 

FINANČNÁ  ČASŤ 

Hospodárenie občianskeho združenia MAGIKOS v roku 2021 

 

Počiatočný stav účtu k 01.01.2021 – 698,60 € 

 

Príjmy za rok 2021:       

Členské poplatky  -   35,00 € 

Charitatívny príspevok – 41,53 € 

Finančné riaditeľstvo SR 2 % z dane – 1 496,06 € 

Cashback (vrátenie časti finančných prostriedkov za zakúpenú práčku so sušičkou v rámci 

akcie Cashback LG) - 60 € 

Nadácia SPP grantový program OPORA – 1 200,00 € projekt  



SK NIC – Spoločne prekonáme bariéru mlčania – 2 800,00 € projekt 

BBSK – Učíme sa aj keď sa hráme – 1 000 € - projekt  

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis – 2 955,00 € projekt 

Nadácia pre deti Slovenska – 1 344 € 

Nadácia Pontis – Nadačný fond Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“  - 300,00 € projekt 

Ministerstvo kultúry SR – Cestujeme za kultúrou – 700 € projekt 

Normatívne FP zo štátneho rozpočtu pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 

104 393 € 

Nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre Súkromnú spojenú školu, 

Pionierska 850/13, Detva – 14 735 € 

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

organizačná zložka Súkromná praktická škola – 905,76 € 

Finančné prostriedky získané refakturáciou nákladov v zmysle Dohody o úhrade a refakturácii 

nákladov č. 1/2021 uzatvorenej so Súkromnou spojenou školou – 6 809,27 € 

Pôžička (finančné prostriedky použité na dofinancovanie projektu SK NIC, ktoré budú 

vyplatené po vyúčtovaní projektu) – 1 000 € 

 

Príjmy spolu – 139 774,62 €  

 

Výdavky za rok 2021: 

Poplatky banke – 106,85 € 

Autobusová doprava – 500 € 

Tablety – 738,00 € 

Pečiatka – 14,90 € 

Dotácia pokladne - 220 € 

Zriadenie cvičnej kuchynky s vybavením a spotrebičmi na nácvik praktických zručností – 

5 435,31 € 

Spracovanie účtovnej závierky – 275,10 € 

Informačný leták – 252,00 € 

Farba na maľovanie – 59,90 € 

Interiérové vybavenie (skrine, koberec, lavice) – 4 187, 58 €  

Pomôcky a hry na voľnočasové aktivity -  5 485,87 € 

Normatívne FP zo štátneho rozpočtu pre Súkromnú spojenú školu, Pionierska 850/13, Detva – 

104 393 € 



Nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre Súkromnú spojenú školu, 

Pionierska 850/13, Detva – 14 735 € 

Nájom priestorov – 2 651,39 € 

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

organizačná zložka Súkromná praktická škola – 905,76 € 

 

Výdavky spolu – 139 960,66 € 

 

Konečný stav účtu k 31.12.2021 – 512,56 € 

 

ZÁVER 

 

Občianske združenie MAGIKOS aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek 

formou prispeli k napĺňaniu poslania a cieľov združenia. 

 

 

 

 

 

   

V Detve, 15.01.2022  

 

Vypracovala:  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková 

   hospodár MAGIKOS 

 

Schvália: Mgr. Jana Ševerová 

  predseda MAGIKOS 

 


