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Údaje o škole (§ 2 ods.1 písm. a) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

1. Názov: Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva  

    Organizačné zložky školy:  

    Súkromná špeciálna materská škola, Pionierska 850/13, Detva 

    Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, Detva 

    Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva              

2. Adresa: Pionierska 850/13, 962 12  Detva 

3. Telefónne číslo: 0903 851 506        

4. Webové sídlo: www.magikos.sk        

5. Adresa elektronickej pošty: sukromnassdt@gmail.com 

6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie:  

PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy 

7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:  

Mgr. Jana Ševerová (zástupca pedagogických zamestnancov) – predseda  

Mgr. Michal Kmeť (zástupca zriaďovateľa)  

Viera Hrončeková (zástupca rodičov) – zapisovateľ 

Katarína Kvasničková (zástupca rodičov) 

Anna Konečná (zástupca rodičov) 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

1. Názov: MAGIKOS občianske združenie 

2. Sídlo: J. Kráľa 1192/10, 962 12  Detva 

3. Telefónne číslo: 0903 851 506        

4. Adresa elektronickej pošty: magikosoz@gmail.com        

 

Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy (§ 2 ods.1 

písm. c) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Rada školy pri Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva je iniciatívnym                    

a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Ustanovená je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 26.11.2018. Funkčné obdobie rady školy 

začalo dňa 27.11.2018 schválením zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zriaďovateľom na obdobie 4 rokov.  

 

 V školskom roku 2020/2021 zasadala rada školy štyrikrát. 

 

Na zasadnutí dňa 12.10.2021 rada školy: 

vzala na vedomie: 

- výsledky volieb zapisovateľa rady školy,  

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2020/2021,  

- správu o  výsledkoch hospodárenia  školy za III. štvrťrok 2021,  

- informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu. 
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uložila: 

- predsedovi rady školy zaslať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom roku 2020/2021 na schválenie zriaďovateľovi.  

 

Na zasadnutí 24.01.2022 rada školy: 

vzala na vedomie: 

- návrh rozpočtu SSŠ Detva na rok 2022,  

- kritériá pre prijatie žiakov do organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy, Pionierska 

850/13, Detva  - Súkromnej praktickej školy v školskom roku 2022/2023,   

- zhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, 

Detva na roky 2018-2021,  

- Koncepčný zámer rozvoja Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva na roky 

2022-2025, 

- správu o  výsledkoch hospodárenia SSŠ Detva za IV. štvrťrok 2021, 

- zmeny ŠkVP „Učíme sa pre život“ pre Súkromnú praktickú školu, Pionierska 850/13, 

Detva pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, 

- zmeny ŠkVP „Čriepky“ pre žiakov s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, 

Detva. 

 

súhlasila s: 

- s Plánom  zasadnutí Rady školy na rok 2022, 

- s počtom žiakov 6, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka organizačnej zložky SPŠ 

a termínmi konania prijímacích skúšok. 

 

Na zasadnutí 22.04.2022 rada školy: 

vzala na vedomie: 

- hodnotiacu správa o činnosti Rady školy za rok 2021, 

- správu o výsledkoch hospodárenia SSŠ Detva za I. štvrťrok 2022. 

 

Na zasadnutí 30.06.2022 rada školy: 

vzala na vedomie: 

- správu o  výsledkoch hospodárenia  školy za  II. štvrťrok 2022,   

- návrhy na počty prijímaných žiakov, 

- školský poriadok  Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva,  

- začiatok vyučovania Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva  o 8,00 hod., 

- poradie prestávok v Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva,  

- školné v organizačnej zložke  Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva  vo 

výške 5 € mesačne. 

Počet žiakov školy (§ 2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 
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Organizačná zložka Súkromná špeciálna materská škola, Pionierska 850/13, Detva 

 

V školskom roku 2021/2022 mala organizačná zložka Súkromná špeciálna materská škola, 

Pionierska 850/13, Detva pozastavenú prevádzku. 

 

Počet detí k 15. septembru 2021 je 0 z toho 0 chlapcov a 0 dievčat. 

 

Počet detí k 31. augustu 2022 je 0 z toho 0 chlapcov a 0 dievčat. 

 

Počet žiakov školy (§ 2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 

 

Organizačná zložka Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, 

Detva 

Počet žiakov k 15. septembru 2021 je 4 z toho 4 chlapci a 0 dievčat. 

  

 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 

A 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

B 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

C 

Príprav.  0 

1 0 1 1 1 0 

2 0 2 0 2 0 

3 0 3 1 3 0 

4 0 4 1 4 1 

5 0 5 0 5 0 

6 0 6 0 6 0 

7 0 7 0 7 0 

8 0 8 0 8 0 

9 0 9 0 9 0 

  10 0 10 0 

Spolu  0   3   1 

Počet žiakov k 31. augustu 2022 je 4 z toho 4 chlapci a 0 dievčat. 

  

 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 

A 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

B 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

C 

Príprav.  0 

1 0 1 1 1 0 

2 0 2 0 2 0 

3 0 3 1 3 1 

4 0 4 1 4 0 

5 0 5 0 5 0 

6 0 6 0 6 0 

7 0 7 0 7 0 

8 0 8 0 8 0 

9 0 9 0 9 0 

  10 0 10 0 

Spolu  0   3   1 
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Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci 4 žiaci organizačnej zložky Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sú 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko v Súkromnej základnej 

škole pre žiakov s autizmom sú vzdelávaní len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

Počet žiakov zapísaných do I. ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 

ods. 3 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet žiakov zapísaných do prvého ročníka v počte 0, 

1 žiak ukončil prípravný ročník v SZŠ pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, Detva 

a bude pokračovať v 1. ročníku SZŠ pre žiakov s autizmom, Záhradná 12, Detva.  

 

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie 

v strednej škole v počte 0. 

 

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

v počte 0. 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 3 písm. e) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, Detva je 

forma priebežného i súhrnného hodnotenia formou slovného hodnotenia. Slovné hodnotenie 

je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom procese. Žiakovi, 

ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený slovne, sa na vysvedčení uvádza: 

- „aktívne absolvoval“ – ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne 

zúčastňoval, 

- „absolvoval“ - ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene 

nezúčastňoval, alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, 

- „neabsolvoval“ - ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval, alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2021/2022 

 
Počet žiakov 
 

Počet žiakov, 
ktorí prospeli 

Počet žiakov, 
ktorí neprospeli 

Počet žiakov, 
ktorí neboli hodnotení 

Variant 

A 
0 0 0 0 

Variant 

B 
3 3 0 0 

Variant 

C 
1 1 0 0 



6 

 

V školskom roku 2021/2022 neboli udelené žiakom organizačnej zložky Súkromná 

základná škola pre žiakov s autizmom žiadne výchovné opatrenia.  

 

Počet žiakov školy (§ 2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 

 

Organizačná zložka Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva 

 

Počet žiakov k 15. septembru 2021 je 9 z toho 6 chlapcov a 3 dievčatá. 

 

Ročník Počet 

žiakov 

1 8 

2 0 

3 1 

Spolu 9 

 

Počet žiakov k 31. augustu 2021 je 12 z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá. 

 

Ročník Počet 

žiakov 

1 8 

2 0 

3 1 

Spolu 9 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 4 písm. a) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci 9 žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola sú žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko v Súkromnej praktickej škole sú vzdelávaní len 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Počet žiakov prijatých do I. ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 

ods. 4 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet žiakov prijatých do prvého ročníka v počte 8.  

 

Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet prihlášok, ktoré boli podané na vzdelávanie 

v strednej škole v počte 8. 

 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku (§ 2 ods. 4 písm. d) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Pre školský rok 2021/2022 je počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu 

skúšku v počte 8. 
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Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie  (§ 2 ods. 4 písm. e) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Súkromná praktická škola nemá učebné odbory, jej úlohou je pripraviť žiakov 

s mentálnym postihnutím, žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 

postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím na sebaobsluhu, praktické práce v domácnosti a údržba domácnosti 

tak, aby jej absolventi mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. 

Pedagógovia sa zameriavajú nielen na edukáciu žiakov, ale predovšetkým na ich prípravu do 

reálneho života a čo najväčšej možnej miere samostatnosti s prihliadnutím na druh a stupeň 

ich postihnutia.  

Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v súkromnej praktickej škole.  

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 4 písm. f) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola boli v školskom roku 

2021/2022 hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 18/2015 na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl.  

Priebežné hodnotenie vo všetkých vyučovacích predmetoch sa vykonávalo formou 

slovného hodnotenia.  

Súhrnné hodnotenie vo všetkých vyučovacích predmetoch sa vykonávalo formou 

slovného hodnotenia. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahovalo 

aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do 

vyššieho ročníka. 

Slovné hodnotenie sa realizovalo ako hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele 

vzdelávania vo vyučovacom predmete.  

Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nebol hodnotený slovne sa na 

vysvedčení uvádzalo: 

- „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne 

zúčastňoval, 

- „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene 

nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, 

- „neabsolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval 

alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

 

Všetci 9 žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola v školskom roku 

2021/2022 prospeli.  

V školskom roku 2021/2022 neboli udelené žiakom organizačnej zložky Súkromná 

praktická škola žiadne výchovné opatrenia.  

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania (§ 2 ods. 4 písm. g) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Pri edukácii žiakov vychádzame z individuálnych schopností a možností každého žiaka 

a z nich plynúcich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Edukáciu orientujeme na 

zmysluplnosť a využitie obsahu v bežnom živote.  

Zameriavame sa tiež na komunikáciu žiaka s okolím. Pri komunikácii so žiakom 

preferujeme jemu vyhovujúcu formu komunikácie (verbálnu, augmentatívnu alebo 

alternatívnu).  
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Pri edukácii žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím nadväzujeme na overené metódy a formy práce, ktoré sú vhodné 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím.  

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu je prispôsobená individuálnym 

požiadavkám každého žiaka, rovnako ako aj prístup učiteľa zohľadňuje individualitu 

každého žiaka. 

 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce (§ 2 ods. 4 písm. h) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

435/2020 Z. z.) 

 

 V školskom roku 2021/2022 v organizačnej zložke Súkromná praktická škola sme 

mali 1 absolventa, ktorý si zatiaľ nenašiel uplatnenie na trhu práce, pretože stále chýbajú na 

pracovnom trhu inštitúcie, kde by naši absolventi našli uplatnenie. Absolvent po ukončení 

štúdia na našej škole zostal v zariadení sociálnych služieb.  

 Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva v auguste 2022 požiadala 

ÚPSVaR Zvolen o priznanie štatútu 2 chránených pracovných miest pre absolventov 

organizačnej zložky Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva na pracovnej pozícii 

pomocná upratovačka a pomocný administratívny zamestnanec, ktoré jej boli schválené 

a noví zamestnanci na uvedené pracovné pozície na chránených pracovných miestach sú 

prijatí od 1.9.2022. Vo vytváraní ďalších chránených pracovných miest pre absolventov 

Súkromnej praktickej školy plánuje riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva 

pokračovať.  

 

Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov (§ 2 

ods.1 písm. e) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

     

Súkromná spojená škola 

Pionierska 850/13, Detva 

Počet 
zamestnancov 

Prepočítaný 

počet 
zamestnancov 

zamestnanci Súkromnej spojenej školy, 

Pionierska 850/13, Detva  

6 5,1 

Z toho PZ* 5 5 

Z počtu PZ    

kvalifikovaní 5 5 

nekvalifikovaní 0 0 

dopĺňajú si vzdelanie 0 0 

Z toho NZ* 1 0,1 

Z počtu NZ   

upratovačka 1 0,1 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ* - nepedagogickí zamestnanci 
 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 2 ods.1 písm. 

f) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

       

Pedagogickí zamestnanec Plnenie kvalifikačného predpokladu 

riaditeľka 

učiteľka 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: učiteľstvo pre I. stupeň 

základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: 

pedagogika telesne a zdravotne postihnutých. 
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Rigorózna skúška, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, odbor: špeciálna pedagogika. 

učiteľka Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo. 

učiteľka Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo. 

asistentka učiteľa Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Univerzita Komenského v 

Prahe, odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo. 

asistent učiteľa Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, odbor: špeciálna pedagogika. 

 

Aktualizačné vzdelávanie poskytované školou v školskom roku 2021/2022: 

- Komunikujme spolu (vzdelávanie zamerané na AAK) – 5 zamestnancov. 

 

Inovačné vzdelávanie absolvované pedagogickými zamestnancami v školskom roku 

2021/2022:  

- Inkluzívne vzdelávanie v kocke – 3 zamestnanci, 

- Inkluzívne vzdelávanie v kocke II – 3 zamestnanci, 

- Pedagogický asistent v praxi – 3 zamestnanci, 

- Komunikácia v škole a školskom prostredí – 2 zamestnanci. 

 

Špecializačné vzdelávanie absolvované pedagogickými zamestnancami v školskom roku 

2021/2022:  

- Výchovný poradca – 1 zamestnanec. 

 

Ostatné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2021/2022:  

− Ochrana osobných údajov – školenie „oprávnenej osoby“ - 5 zamestnancov, 

− Vnútorná kontrola školy – 1 zamestnanec, 

− Kurz I. pomoci – 1 zamestnanec, 

− Strukturované učení prakticky pro děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodněním – 

3 zamestnanci, 

− Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ – 3 zamestnanci, 

− Minimum pre asistentov III – 3 zamestnanci, 

− Individuálny vzdelávací program – 3 zamestnanci, 

− Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny 

v odmeňovaní – 1 zamestnanec, 

− Novinky v školských zákonoch – 4 zamestnanci,  

− Skupinová práca s reflexiou pri podpore inkluzívneho vzdelávania – 3 zamestnanci, 

− Reflexia a spätná väzba v materskej škole – 3 zamestnanci, 

− Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole – 3 zamestnanci, 

− Špeciálno – pedagogické minimum pre pedagógov MŠ – 3 zamestnanci,  

− Kritické myslenie na 1. stupni ZŠ – 3 zamestnanci, 

− Aktivity na rozvíjanie kritického myslenia – 2 zamestnanci, 

− Úvod do Senzorickej integrácie – 1 zamestnanec, 

− Dieťa s ADHD v školskom prostredí – 3 zamestnanci, 

− Řešení problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle 

metodiky ABA – 1 zamestnanec, 

− Ako na sexuálnu výchovu u ľudí s downovým syndrómom – 4 zamestnanci,  

− Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy 

– 1 zamestnanec, 
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− Ayresovej teória senzorickej integrácie – 1 zamestnanec, 

− Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom – 1 zamestnanec. 

 

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných konferenciách v školskom roku 

2021/2022: 

- I. Česko-Slovenská konferencia v aplikovanej behaviorálnej analýze – 3 zamestnanci, 

- Medzinárodná konferencia „Kompas do života autistu II“ – 5 zamestnancov, 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods.1 písm. g) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Aktivity realizované v školskom roku 2021/2022 boli čiastočne ovplyvnené 

pretrvávajúcou situáciou spojenou s COVID-19. Z dôvodu pretrvávajúcej situácie spojenej s 

COVID-19 nebolo možné zrealizovať všetky naplánované aktivity.  
 

Údaje o aktivitách školy  Stručná charakteristika aktivity 

Svetový deň prvej pomoci 

 

Beseda so zdravotníkom venovaná poskytovaniu 

prvej pomoci a získavaniu potrebných zručností pri 

záchrane života.    

Zdravé zúbky Odborníčka na dentálnu hygienu žiakom 

predviedla praktické ukážky, ako sa správne starať 

o chrup. Zároveň so žiakmi nacvičujeme správne 

umývanie zubov počas celého školského roka.   

Európsky týždeň športu Športové aktivity spojené s prednáškou o hygiene 

a jej pozitívnom účinku na zdraví.  

Deň starých rodičov Výroba darčekov pre starých rodičov. 

Týždeň finančnej gramotnosti Celý týždeň sme sa intenzívne venovali aktivitám, 

ktoré prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti 

našich žiakov. 

Týždeň zdravej výživy Príprava zdravých jedál spojená s rôznymi 

aktivitami. 

Svetový deň stromov Aktivity spojené so zasadením stromu.  

Halloween Vyrezávanie tekvicových svietnikov. Jesenná 

výzdoba priestorov školy. Párty v maskách spojená 

s občerstvením a zábavou.  

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.   

Posvätenie adventného venca Príprava na adventné obdobie, tradičné posvätenie 

adventného venca.  

Mikuláš Mikuláš pre žiakov školy pripravený učiteľmi 

školy. Zapojili sme sa aj do výzvy Eko Alarm 

a pripravili sme si Mikuláša bez odpadu.  

Pečenie medovníkov Spoločné pečenie medovníkov, ktorými žiaci 

obdarili rodinných príslušníkov. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok Príprava a distribúcia „krabičiek lásky“ pre 

seniorov.   

Vianočné darčeky Aj tento rok sme si pre našich blízkych pripravili 

vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky.  
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Vianočná pošta Písanie prianí Ježiškovi, ktorý žiakov potešil 

malým darčekom.  

Vianočný pozdrav Zapojili sme sa do výzvy MV SR. Práce našich 

žiakov boli použité na vianočných pozdravoch 

Okresného úradu Detva. 

Vianočné zvyky a tradície Posedenie so žiakmi pri tradičnom slávnostnom 

vianočnom menu. 

Valentínska pošta Výroba Valentínok s poďakovaním najbližším.   

Nenič svoje múdre telo  Aktivity zamerané na prevenciu drogových 

závislostí. 

Svetový deň Downovho syndrómu Vyjadrenie podpory k inakosti. 

Svetový Deň vody Aktivity spojené s „Dňom vody“ – význam vody 

pre človeka, podoby vody, ochrana vody, ... 

Marec mesiac knihy Návšteva Mestskej knižnice spojená so spoločným 

čítaním. 

Svetový deň povedomia o autizme 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,... 

Veľkonočné obdobie Veľkonočné zvyky a tradície – oblievačka dievčat 

spojená s odovzdaním čokoládového vajíčka 

chlapcom.  

Deň Zeme Aktivity spojené s ochranou životného prostredia. 

Deň narcisov Vyrábanie narcisov rôznymi technikami. Podpora 

onkologických pacientov prostredníctvom Ligy 

proti rakovine.  

Deň matiek Obdarovanie mamičiek červenou ružou. 

Deň rodiny Spoločne strávený deň mimo školy v prírode 

s rodinnými príslušníkmi, spojený s opekačkou 

a pohybovými aktivitami.  

Kino  Na základe ponuky KC A. Sládkoviča Detva sme 

sa zúčastnili premietania filmu.   

Európske solárne dni Návšteva „Európskych solárnych dní“ 

organizovaných Gymnáziom Detva zameraných na 

ukážky využitia energie v praxi.  

Medzinárodný deň mlieka Výroba domáceho syra a následná príprava 

halušiek so syrom, ktorý sme si vyrobili.  

Divadelné predstavenie „Ako si želáte“ Návšteva divadelného predstavenia spolu 

s rodinnými príslušníkmi a bývalými žiakmi a ich 

rodinnými príslušníkmi v Divadle z Pasáže 

v Banskej Bystrici, kde hrajú handicapovaní herci.  

Pomôž zachrániť život Návšteva akcie organizovanej zdravotnou 

poisťovňou v našom meste, kde mali žiaci možnosť 

absolvovať praktické aktivity, ktoré prispievajú 

k záchrane života.  

Stavanie a váľanie mája  Prijali sme pozvanie pána riaditeľa Gymnázia 

Detva a zúčastnili sme sa stavania a váľania mája 

v areáli Gymnázia Detva. 
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MDD Deň detí sme strávili v záhrade reštaurácie v našom 

meste, kde sme si pochutili na hranolkách a kofole. 

Po príchode do školy nás čakali športové aktivity 

a sladká odmena v podobe zmrzliny. 

Výlet spojený s hipoterapiou Spoločný výlet s rodičmi, bývalými žiakmi a ich 

rodičmi, spojený s aktivitami na podporu 

duševného zdravia a hipoterapiou. Nechýbali ani 

tvorivé aktivity.  

Deň otcov Výroba darčekov pre oteckov.  

Užívame si posledné dni v škole Posledné dni v škole sme využili na spoločné 

aktivity. Navštívili sme pizzériu, kde sme si 

spoločne vychutnali výbornú pizzu. Navštívili sme 

tiež letnú terasu, kde sme sa osviežili pri miešanom 

nealkoholickom nápoji.  

Učíme sa vonku Využili sme pekné slnečné počasie a triedu sme 

vymenili za učenie vonku, ktoré sme spojili s 

relaxáciou.  

Slávnostné ukončenie školského roka  Školský rok sme ukončili nielen odovzdávaním 

vysvedčení, ale aj spoločným posedením spojeným 

s občerstvením.    

    

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods.1 písm. h) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila: 

 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

BBSK Vytvárame podnetné 

prostredie školy 

Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (vybavenie do triedy – 

nábytok, lavice, stoličky, učebné 

pomôcky pre žiakov). 

CEEV Živica EKO Alarm Hmotný dar – koše na triedený odpad.  

MPC  Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II 

Finančné prostriedky boli použité na 

plat asistenta učiteľa.  

Nadácia Orange Komunikujme spolu Finančné prostriedky boli použité na 

realizáciu vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v AAK. 

Nadácia SPP Opora Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie pomôcok na 

arteterapiu).  

MŠVVaŠ SR Spolu úspešnejší 

Spolu úspešnejší 2 

Finančné prostredky boli použité na 

odmenu pre doučujúcich. 

Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy Získanie kultúrnych poukazov pre 

žiakov a učiteľov. 

Nadácia SPP Učíme sa pre život Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (parný generátor, žehliaca 
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doska, skrinka, kuchynské pomôcky, 

potraviny, čistiace potreby). 

 

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila cez svojho zriaďovateľa (OZ MAGIKOS): 

 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

BBSK Kútik na relaxáciu, čítanie a 

vzdelávanie 

 

Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie pomôcok na 

vytvorenie kútika na relaxáciu, čítanie 

a vzdelávanie).  

Nadácia TESCO Pohyb napriek prekážkam Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie pomôcok na 

realizáciu pohybových aktivít). 

Nadácia SPP Opora Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie šijacieho stroja, 

stola a stoličky).  

Nadácia SPP Projekty zamestnancov Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (vytvorenie relaxačného 

kútika). 

Ministerstvo kultúry SR Cestujeme za kultúrou Finančné prostriedky boli použité na 

návštevu divadelných predstavení. 

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou                   

v škole (§ 2 ods.1 písm. i) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V organizačných zložkách Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, 

nebola v školskom roku 2021/2022 vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.      

    

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno - technických podmienkach školy (§ 

2 ods.1 písm. j) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva sídli v priestoroch Domova 

sociálnych služieb (ďalej len DSS) Detva. V školskom roku 2021/2022 škola z dôvodu 

nedostatku priestorov a havarijného stavu v DSS Detva (vytopenie) realizovala edukáciu na 

elokovanom pracovisku Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva. 

Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy Detva, organizačná zložka Súkromná 

základná škola pre žiakov s autizmom sídli v prenajatých priestoroch trojpodlažnej 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Detva na Záhradnej ulici č. 12 v sídliskovej časti 

mesta, v blízkosti budov občianskeho vybavenia ako autobusová stanica, zdravotnícke 

zariadenie, polícia, Domov sociálnych služieb Detva, VÚB banka, lekárne, KC A. Sládkoviča, 

Ambulancia klinicej logopédie Detva, ZŠ s MŠ A. Vagača, Gymnázium Detva, Spojená škola 

Detva, obchody a nákupné centrá. Vlastníkom a prenajímateľom priestorov je Mesto Detva. 

Dvor objektu je čiastočne oplotený, neuzavretý, s trávnatým povrchom a zeleňou.  Priestor 
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dvora pred budovou je čiastočne pokrytý asfaltom. Priestory školy sa nachádzajú na druhom 

nadzemnom podlaží bez výťahu. Bazberiérovosť je zabezpečená schodolezom, ktorý je 

majetkom školy. Zakúpený je prostredníctvom autorizovaného dodávateľa, ktorý zabezpečuje 

servis schodolezu. Jeho obsluhu zabezpečuje asistent učiteľa a učitelia, ktorí sú preukázateľne 

zaškolení v jeho používaní.  

Priestory organizačnej zložky Súkromná praktická škola zodpovedajú potrebám 

vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii 

s iným postihnutím  a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím. Trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných 

typov vhodného školského nábytku (lavice a stoličky primeranej veľkosti) podľa zdravotného 

postihnutia žiakov, stolíkom a výškovo nastaviteľnou stoličkou pre učiteľa, interaktívnou 

tabuľou, internetom, potrebnou didaktickou technikou a pomôckami, CD prehrávačom, 

odkladacím priestorom na uloženie pomôcok.  

Priestory organizačnej zložky Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom  

zodpovedajú potrebám vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (štrukturované prostredie). V triede sa vyučujú maximálne 4 žiaci. 

Trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných typov vhodného školského 

nábytku (lavice a stoličky primeranej veľkosti), ktorý spĺňa ergonomické parametre podľa 

tabuľky uvedenej vo vyhláške č. 527/2007 Z.z. a podľa zdravotného postihnutia žiakov, 

potrebnou didaktickou technikou a pomôckami (CD prehrávačom, notebookom, tabletmi, 

internetom a pod.), odkladacím priestorom na uloženie pomôcok.  

V škole zriadená cvičná  kuchynka s jedálenskou časťou slúži na nácvik praktických 

zručností potrebných pre život žiakov, aby sa primerane druhu a stupňu svojho postihnutia 

dokázali začleniť do spoločnosti do čo najväčšej možnej miery. Cvičná kuchynka sa zároveň 

využíva na konzumáciu desiaty žiakov a zamestnancov školy. Je vybavená kuchynskou 

linkou v tvare L a kuchynskými pomôckami s prívodom pitnej vody – teplej a studenej, so 

zabudovanými spotrebičmi (elektrickou varnou doskou, chladničkou a myčkou), digestorom, 

rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnnou rúrou, práčkou so sušičkou. Súčasťou kuchynky je aj 

jedálenský stôl na kolieskach a stoličky.  

Relaxačná miestnosť slúži na relaxačné aktivity a prvky Snoezelen pre žiakov školy. 

Je zariadená pomôckami potrebnými na relaxáciu žiakov podľa ich individuálnych potrieb 

ako napr. suchý bazén, hojdačka, vibroakustické kreslo, bublinkový valec, rádio, fit lopty, 

útulná skrýša, hviezdne nebo, horské kamene, projektor, aromadifuzér, rôzne senzorické 

pomôcky a pod.  

Škola disponuje množstvom učebných, kompenzačných a relaxačných pomôcok - 

notebook, tablet, LEGO dacta, „Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina“,  

modelovacie hmoty, rád i o  s  CD prehrávačom, Orffovo inštrumentárium, audio knihy, 

multilicencie s učiacimi programami na CD (Detský kútik, matematika, Altík Méďa a pod.), 

Space projektor s kotúčmi, pomôcky na senzorickú stimuláciu, pomôcky na rozvoj zmyslovej 

stimulácie, telovýchovné a športové pomôcky, bežiaci pás, trampolína so sieťou, hojdačka, 

hihňavá lopta, projekčné plátno, dataprojektor, hmatová doska, zvukové zariadenia, 

prostriedky na uľahčenie komunikácie (špeciálny program GoTalk Now), špeciálne 

počítačové doplnky (špeciálne klávesnice a myš pre ťažko telesne postihnutých žiakov), paravan, 

zrkadlové puzzle, balančný kužeľ, otáčací tunel, telový vak, horské kamene, balančné oblúky, 

záťažová prikrývka, detský tunel, detský stan, audiovizuálne pomôcky, výškovo nastaviteľné 

stoly a stoličky, balančné podložky, trojhranné pastelky, násadky na písadlo, 

senzorické krúžky, manipulačný domček, skúter s držadlami, valec dlhý, miniprekážky, pomalá 

lopta, krížový terč, hojdacia doska, parný valec, laminátor, sluchátka, reproduktory, hovoriace 

knihy, PenFriend (hovoriace perá), masážne loptičky, relaxačné vaky, edukačné hry, pomôcky 

na aromaterapiu, videokamera, fotoaparát, relaxačné kreslo, vibroakustické hojdacie kreslo, 

interaktívne kvízy, masážne rukavice a štetce na realizáciu orofaciálnej stimulácie, 
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polohovacie vankúše a valce, záťažová deka, prenosný interaktívny bublinkový valec, veľké 

svetelné vajíčko, hojdačka, hojdací vak, trampolína so sieťou, otočné vajíčko, suchý bazén so 

šmýkačkou, taktilne haptický koberec, taktilne haptický domček, optické vlákna, mobilné 

bezbariérové záhony, relaxačný vak a iné. 

Škola tiež disponuje odbornou literatúrou z oblasti špeciálnej pedagogiky, 

psychológie, zdravotníctva a príbuzných odborov.  

Škola nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci sa stravujú v DSS Detva, kde trávia aj 

čas mimo vyučovania a v jedálni ZŠ s MŠ A. Vagača.  

Žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím a žiakom s mentálnym postihnutím 

v kombinácii s iným zdravotným postihnutím sa konkrétne materiálno-technické podmienky 

zapracúvajú do IVP a prispôsobujú sa ich individuálnym potrebám v súlade s príslušným 

Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých má 

škola nedostatky (§ 2 ods.1 písm. k) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Silné stránky školy: 

• záujem zamestnancov o nové poznatky a projekty, 

• individuálny prístup k žiakom, akceptovanie ich individuálnych schopností podľa 

druhu a stupňa ich postihnutia, 

• spolupráca s intaktnou populáciou (so ZŠ, ZUŠ, CPPPaP) zabezpečujúca realizáciu 

inkluzívnych aktivít medzi intaktnú populáciu, 

• veľmi dobrá spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov a ich akceptácia 

vzdelávacích a výchovných zámerov školy, 

• projektové aktivity školy aj prostredníctvom zriaďovateľa školy, 

• získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov na zlepšenie materiálnych 

podmienok školy od sponzorov,  neziskových organizácií, cez projekty, benefičné 

akcie a pod. 

• veľké množstvo zaujímavých aktivít pre žiakov školy a ich zákonných zástupcov 

v čase vyučovania i mimo neho,  

• odborné personálne obsadenie školy, kvalifikovaní, odborne zdatní a tvoriví 

zamestnanci,  

• kvalitné materiálno-technické vybavenie školy pomôckami, 

• aktívna spolupráca s inštitúciami v rámci Slovenska – DSS Detva, ambulancia 

klinickej logopédie, KC A. Sládkoviča v Detve, BBSK, mesto Detva, mestská polícia 

Detva, ÚPSVaR Detva a Zvolen, RÚŠS B. Bystrica, ZŠ Obrancov mieru Detva, OZ 

MAGIKOS, CPPPaP Detva, CŠPP Zvolen, CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s TP Detva, 

SCŠPP Lučenec, Autistické centrum Andreas n.o., CVI Banská Bystrica, Platforma 

rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ZPMP Bratislava,  

• prezentácia a zviditeľňovanie školy na verejnosti v meste i mimo neho. 

 

Slabé stránky školy: 

• nedostatočné priestorové podmienky školy: chýba telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, 

športové ihrisko, odborné učebne, žiacka knižnica, dielne a zborovňa. 

• čiastočne zabezpečená bezbariérovosť priestorov, 

• architektonické bariéry v meste (nie vždy je možné dostať sa s vozíčkami na všetky 

akcie). 

 

Príležitosti: 

• oslovovať sponzorov a nadácie k získaniu finančných prostriedkov,  



16 

 

• spolupráca so zriaďovateľom pri získavaní finančných prostriedkov cez granty,  

• zapájať sa do projektov a grantov na skvalitnenie činnosti a materiálno-technického 

vybavenia školy (mimorozpočtové zdroje), 

• vybudovať priestorové podmienky na športové a rehabilitačné aktivity - zriadenie 

telocvične, oplotenie záhrady, 

• v prípade možnosti sa zapájať do výziev ESF pre zlepšenie a skvalitnenie edukácie, 

• odborný rast zamestnancov prostredníctvom vzdelávania,  

• spolupracovať so školami podobného charakteru so zameraním na spoluprácu 

a príklady dobrej praxe,  

• možnosť zriaďovať chránené pracovné miesta pre absolventov školy,  

• spolupracovať s úradom práce, prípadne inými inštitúciami s podobnými ponukami 

a realizovať projekty (napr. absolventskú prax,  dobrovoľnícku činnosť a pod.). 

 

Ohrozenia: 

• postoj verejnosti k handicapovaným, 

• nedostatok finančných prostriedkov môže ohroziť uskutočnenie niektorých cieľov. 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy  dňa 26.08.2022.   

 

       

 

 

 

 

 

PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková 

                     riaditeľka 
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Rada školy pri Súkromnej spojenej škole,  

Záhradná 12, Detva 

 

 

Uznesenie rady školy 

 

       

           Rade školy pri Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva bola dňa 14.10.2022 

predložená riaditeľkou Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva, PhDr. Martinou 

Ostrihoňovou Kurekovou Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022. 

Rada školy predmetnú správu berie na vedomie. 

 

 

V Detve, 14.10.2022 

 

 

 

        

 

                     Mgr. Jana Ševerová 

        predsedníčka rady školy 
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MAGIKOS 
Občianske združenie 

J. Kráľa 1192/10,  962 12 Detva 

________________________________________________________ 
 
Súkromná spojená škola 

Záhradná 12 

962 12 Detva 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo  Vybavuje/linka                                  Detva 

        2022/150/11Šev             Mgr. Jana Ševerová                 04.11.2022 

         0903 851 506 

                    

 

VEC 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení - schválenie 

    

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vám schvaľujeme Vami zaslanú Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022 Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, 

Detva. 

 

Odôvodnenie:  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022 Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, bola predložená 

v zákonom stanovenom termíne a obsahuje všetky náležitosti predpísané vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z.z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení.  

 

Správa bude zverejnená na webovej stránke Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, 

Detva a OZ MAGIKOS www.magikos.sk. 

 

 

S pozdravom  

 

  

 

 

 

 

           Mgr. Jana Ševerová  

       predseda OZ MAGIKOS 

 

 
Mobil                     IČO                    DIČ                  E-mail                                   web                           adresa: J. Kráľa 1192/10 

0918383505          45018154           2022784731      magikosoz@gmail.com       www.magikos.sk                   962 12 Detva  

http://www.magikos.sk/

