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ÚVOD
Nezisková organizácia Meduška, n.o. bola založená v roku 2005. Registrovaná bola
na Krajskom úrade v Trnave, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského
podnikania podľa §11 ods.1 zákona NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2002
Z.z. a to dňa 21. februára 2005 pod číslom VVSaŽP/NO-50/2005.
Zakladateľkami Meduška, n.o. sú:
 Ing. Daniela Znášiková
 Mgr. Iveta Pavlíková

Účel organizácie a druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje nasledujúce druhy všeobecne prospešných služieb:
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry najmä prevádzkovaním
súkromnej materskej školy a s tým spojené poradenské a informačné služby
zamerané na oblasť výchovy a vzdelávania detí, vrátane stravovania detí
v zariadení spoločného stravovania pre materskú školu
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt - organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí.

Orgánmi neziskovej organizácie sú
Správna rada
 Predseda správnej rady je Ing. Daniela Znášiková
 Mgr. Klára Ondrušová
 JUDr. Andrea Čechovičová
Dozorná rada
 Predseda dozornej rady je Ing. Jana Heregová
 Mgr. Kristína Smiešková
 Mgr. Tomáš Horváth
Riaditeľ
 Mgr. Iveta Pavlíková
Identifikačné údaje neziskovej organizácie
Názov
Sídlo
IČO:
DIČ:
Zakladateľky:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Webová adresa:
Email:
Doba trvania:

Meduška, n.o.
Dedinská 4386/27
917 05 Trnava - Modranka
36 084 573
2021961711 nie sme platiteľmi DPH
Ing. Daniela Znášiková, Mgr. Iveta Pavlíková
Mgr. Iveta Pavlíková - riaditeľka
TATRA BANKA, a.s.
2623805197/1100
http://meduska.sk
meduska@meduska.sk
neurčitá
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Hlavný cieľ neziskovej organizácie
Poskytovať vysoko kvalitné výchovno-vzdelávacie služby so zameraním na
výnimočne láskavý, chápavý a rešpektujúci prístup k dieťaťu. Akceptujeme
osobnosť každého dieťaťa a deti vedieme k vzájomnej úcte a rešpektu ako
k dospelým tak aj a ku kamarátom. Výchovno-vzdelávací proces je organizovaný
v súčinnosti s naším školským vzdelávacím programom, ktorý nesie názov „Hravo
zdravo v Meduške“.
Súkromná materská škola
Meduška, n.o. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do
siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa
26.10.2004 č. 425/2003-45.
Súkromná materská škola začala prevádzku 1. septembra 2005. Výchovné a
vzdelávacie aktivity v materskej škole prebiehajú podľa požiadaviek Štátneho
vzdelávacieho programu.

Zhodnotenie činností a aktivity v roku 2019
Už 15 rokov bude Meduška n.o. súčasťou verejného života v trnavskom regióne.
Patríme medzi najvyhľadávanejšie predškolské zariadenie v Trnave a svoju pozíciu
sa snažíme neustále potvrdzovať a zlepšovať. Aj v roku 2019 do nášho kolektívu
pribudla nová kolegyňa, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti školstva
prispela k rozvoju a napredovaniu Medušky.
Náš tím tak aj v tomto roku spoločne pokračuje v napĺňaní nášho cieľa, ktorý je
predovšetkým o šťastí a spokojnosti detí a ich rodičov.
Meduška, n.o. je aj v tomto roku ako v predchádzajúcich charakterizovaná
nasledujúcim:
Bezpečné, zdravé a podnetné prostredie
Meduška, n.o. sídli v krásnych veľkých priestoroch so záhradou vo vidieckej časti
Trnavy v Modranke. Deťom sú k dispozícii vzdušné veľké triedy, jedáleň, spálňa,
telocvičňa. Na prvom mieste dbáme na bezpečnosť a následne na podnetnosť a
estetičnosť prostredia.
V roku 2019 sme pokračovali s inováciou vybavenia tried. Podľa montessori
pedagogiky sme nanovo zariadili ďalšiu triedu a prepojením oboch tried
s montessori prostredím sme vytvorili bezpečné a podnetné prostredie pre jednu
veľkú heterogénnu skupinu 35 detí.
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Strava
Je pripravovaná vo vlastnej kuchyni pokrýva prísun potrebných výživových zložiek
podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR. Okrem štandardných požiadaviek
je strava doplnená o:
 Maximálne zabezpečenie konzumácie čerstvého ovocia, zeleniny, probiotík
a prebiotík, nahradenie cukru inými prírodnými sladidlami.
 Pitný režim formou ovocných, zeleninových štiav, bylinkových a ovocných čajov
a pitnej vody.
 Možnosť podávania aj dietetickej stravy (bezlepková, bezlaktózová, s vylúčením
zložiek, na ktoré sú deti alergické).

Koncepcia vzdelávania
V Meduške vytvárame pre deti bezpečné pripravené prostredie, v ktorom deti
plnohodnotne trávia každý deň pri hrách a vzdelávacích aktivitách tak, aby sa
naplno rozvíjal ich jedinečný potenciál, zručnosti a schopnosti.
Prostredie v ktorom nadväzujú prvé sociálne vzťahy, rozvíjajú ich, budujú a učia sa
navzájom komunikovať a správať sa k sebe i ostatným deťom a dospelým
priateľsky, otvorene a s rešpektom. Prostredie plné vhodných podnetných aktivít,
pomôcok a predmetov, ktoré maximálne rozvíjajú osobnosť každého dieťaťa.
Prostredie, ktoré slúži deťom ako zdroj poznatkov z rôznych oblastí života.
Prostredie, v ktorom sú deti aktívne a ktoré prispieva k ich osobnému rozvoju.

V takomto prostredí rozvíjame u detí jazykové, matematické, prírodovedné
kompetencie, vedieme ich k orientovaniu sa v spoločenskom prostredí, utvárame
a rozvíjame základné sociálne zručnosti, kreslíme, maľujeme, tvoríme, spievame,
recitujeme, tancujeme, hráme na flautu, hráme spoločenské aj dramatické hry.
Umožňujeme v ňom deťom dozrievať v sebavedomé a zodpovedné osobnosti.
Montessori pedagogika
Od roku 2017 sme na základe dlhoročných skúseností s prácou s deťmi zmenili
klasický frontálny spôsob výučby. Využívame prepracovanú koncepciu montessori
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pedagogiky, ktorá zabezpečuje rešpektujúci a individuálny prístup k deťom a ich
potrebám. Naďalej pokračujeme v tejto oblasti vo vzdelávaní a rozšírili sme
uplatňovanie princípov montessori pedagogiky do ďalšej triedy.

Cudzie jazyky
V oboznamovaní sa s cudzím jazykom sme pokračovali aj v roku 2019.
Naše aktivity v oblasti cudzieho jazyka boli orientované najmä na angličtinu.
Pokračovali sme v už zabehnutom projekte „Angličtina bez akcentu“.
Pravidelne jedenkrát do týždňa deti komunikovali a hrali sa s native speakrom
Claire a neskôr s Veronicou. Okrem toho si bežnú slovnú zásobu osvojovali
a upevňovali v každodenných aktivitách a hrách s pani učiteľkami v triede. Od
septembra 2019 nám s rozvíjaním schopností v cudzom jazyku pomohla aj nová
kolegyňa.

Zippyho kamaráti
Program Zippyho kamaráti, ktorého cieľom je naučiť deti poznať a lepšie chápať
svoje emócie, zvládať ich a zároveň zvládnuť aj vzťahy s rovesníkmi pokračoval
v triede s najstaršími deťmi aj v tomto roku.
V 6 tematických moduloch si deti aj vďaka praktickému prežívaniu modelových
situácií vyskúšali ich riešenie, spoločne hľadali riešenia a aj vďaka tomuto programu
si deti vedia poradiť v menších priateľských konfliktoch alebo v neštandardných
situáciách.
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Logopéd, psychológ
V Meduške už roky úzko spolupracujeme s logopedičkou a detskou psychologičkou,
aby sme v čo najväčšej miere pomohli deťom zvládať ich individuálne hendikepy.

Pohyb
To, že deti majú pohyb veľmi radi sa nám potvrdilo aj v roku 2019. Každodenne
sme s deťmi trávili veľa času na čerstvom vzduchu v našej záhrade a okolí našej
materskej školy. K rozvíjaniu pohybových schopností detí nám pomáha nielen
vhodné prostredie našej záhrady, ale využívame aj ihriská a prostredie mimo areálu
našej budovy.

Saunový svet a otužovanie
Ozdravné centrum pre deti, ktoré sme otvorili na jeseň 2016 sme si užívali aj
v tomto roku. Deti sa pravidelne min. 1x do týždňa saunovali a inhalovali
Vincentku. Pobyt a pohyb vonku za každého počasia je pre nás samozrejmosťou.

6

Po rokoch aplikovania tohto prístupu, môžeme spoľahlivo konštatovať, že účinok
nami nastaveného intenzívneho otužovania pozorujeme hlavne na jeseň a na jar
počas chrípkových období, keď naše deti prakticky neboli choré a najmladšie deti,
ktoré nastúpili do škôlky, boli od septembra až do decembra skoro v plnom počte.
Našim cieľom naďalej zostáva dobudovanie celotelového morského inhalačného
kúpeľa v našom saunovom svete.
Športové aktivity
Aj v tomto roku sa naše deti zúčastňovali pravidelných športových aktivít ako
plávanie, korčuľovanie, aikido, florbal, tenis, trampolíny, turistika. Športy v našej
materskej škole zaraďujeme podľa rozvojových schopností detí, postupne a hlavne
veľmi citlivo a nenásilne. Najstaršie deti majú počas celého roka zaradený do
denného harmonogramu každý deň jeden šport. Niektoré špeciálne športové
aktivity nám zastrešujú profesionálni tréneri, muži, čo je pre deti veľmi atraktívne.

Pobyty v prírode
V roku 2019 sme opäť strávili s deťmi týždňový lyžiarsko-plavecký pobyt v zimnej
škole v prírode v lyžiarskom stredisku na Orave, kde sa deti naučili základom
lyžovania, a tiež v letnej škole v prírode pri jazere Počúvadlo. Prírodné prostredie
Malých Karpát a jaskyňu Driny sme s deťmi navštívili dvakrát.

KIDS CHALLENGE
Jedinečná medziškôlkárska športová olympiáda a detská florbalová liga pokračovala
aj v roku 2019 ďalšími kolami aj vďaka úspešnému projektu TTSK. Spoznali sme
nielen mestá, v ktorých sa olympiáda organizovala, ale posilnili sme aj vlastnú
športovú vôľu, schopnosť zvládnuť prehru a vyrovnať sa s ňou. V marci 2019 sme
navštívili Trenčín, v máji a v decembri Skalicu. Samozrejmosťou našej florbalovej
ligy bola aj v tomto roku exhibícia rozpleskávačiek 
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Naše výlety a spoznávanie sveta okolo
Svet a život mimo Medušky sme spoznávali na rôznych výletoch a exkurziách.
Svoje už získané zručnosti sme prezentovali aj na kultúrnych akciách poriadaných
mestom Trnava.
V spolupráci s Kalokagatiou Trnava sme v rámci keramických dielní vyrobili
nádherné hlinené sliepočky, zúčastnili sme sa Dňa Zeme, navštívili sme Planetárium
v Hlohovci, základnú školu v Modranke, priamo v zubnej ambulancii sme spoznali
prácu zubára, na Trnavskom jarmoku sme sa už tradične oboznámili s remeslami,
na dopravnom ihrisku v Galante sme si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti
v oblasti dopravnej výchovy. Cestu vlakom na vopred určené a dostupné miesta
sme zvládli na jednotku 

Stretnutia a dielničky pre rodiny
Meduška funguje ako jedna veľká rodina a aj z toho dôvodu si spoločné stretnutia
dokážeme naplno užiť.
Na jeseň sme strávili príjemné popoludnie pri vyrezávaní tekvíc, privítali sme medzi
nami starých rodičov, pochutili sme si na vlastnoručne vyrobených zdravých
tanierikoch plných vitamínov a na Vianoce sme sa patrične pripravili na vianočných
dielničkách, na ktorých sme vytvárali rôzne jedinečné vianočné dekorácie.
K našim už tradičným stretnutiam s rodičmi patrí aj korčuliarske popoludnie, na
ktorom naši šikovní korčuliari predvedú to, čo sa pod vedením skúseného trénera
na ľade naučili.
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Do rozprávkovej krajiny sme v poslednú februárovú sobotu pozvali celé
meduškárske rodiny, aby sme si spoločne užili náš maškarný ples. Aj tento rok sa
konal v reštaurácii Maxim v Trnave.
Okrem týchto spoločných zábavných chvíľ sme sa niekoľkokrát stretli s rodičmi na
pravidelných rodičovských stretnutiach a tiež na besede so psychologičkou
k aktuálnym informáciám o školskej zrelosti.

V septembri 2019 sme s pomocou rodičov našich detí obnovili minidopravné ihrisko,
vyrobili niekoľko exteriérových zón na hry pre deti a samozrejme sme sa pri tejto
prospešnej práci aj zabavili. V našej záhrade tak pribudla kuchynka, dopravné
značky a semafory, minicestičky, váhy a tiež parkovacie stojany pre odrážadlá
a kolobežky. Veľké poďakovanie patrí všetkým, najmä však Tamarkinej maminke
pani Opatovskej, ktorá Medušku zapojila do zamestnaneckého projektu firmy
Orange a spolu sme ho úspešne zrealizovali.
Sviatky a oslavy
Aj v roku 2019 sme si pripomenuli a oslávili významné sviatky. Nezabúdame však
ani na tradície a v marci sme za spevu dedinou privítali jar a odprevadili bohyňu
zimy, Morenu. Oslávili sme Deň matiek, Deň otcov, rozlúčili sme sa s našimi
predškolákmi. Spoločne s rodičmi sme si užili vianočnú pohodu na vianočnej
besiedke a tiež pri koledovaní na Trojičnom námestí v Trnave. Počas celého roka
sme oslavovali narodeniny našich kamarátov, každému sme podarovali
vlastnoručne vyrobený darček a spoločne sme si pochutili na narodeninovej torte od
našich zlatých kuchárok.

Trnavský rínek
Na Trnavskom rínku opäť ani tento rok nechýbala Meduška a jej tvorivé dielničky.
Okoloidúci sa pristavili, deti si s radosťou vyrábali a tvorili dekorácie z prírodnín aj
papiera, rodičia pomáhali, prípadne pozorovali, ako im to ide. Aj tohtoročný
Trnavský rínek sa nám vydaril.
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Zelená škola a vzťah k prírode
Rok 2019 bol pre Medušku v rámci programu Zelená škola prelomový.

V tomto roku Meduška získala certifikát Zelená škola. Celý rok sme sa usilovali
rozšíriť
svoje
poznanie
o praktické
zručnosti
a nadobúdanie
vedomostí
v environmentálnej oblasti a určite tak budeme pokračovať aj v ďalších rokoch ...
pretože našu Zem musíme chrániť.
Vzdelávanie pedagógov
V spolupráci so súkromnými materskými školami slniečko, Slimáčik a Hviezdičky
sme počas roka 2019 organizovali metodické dni, v rámci ktorých sa naše učiteľky
zúčastňovali edukačných aktivít. Navzájom sme sa inšpirovali a učili svoje aktivity
zhodnotiť a obhájiť využitie metód a foriem v priamej pedagogickej praxi.

Počas roka pokračovalo školenie v montessori pedagogike formou Diplomovaného
kurzu Montessori pedagogiky pre vek 3 až 6 rokov.
Aktivity pre rodičov s deťmi na MD
Po celý rok 2019 sa v priestoroch našej telocvične pravidelne jedenkrát do týždňa
stretávali mamičky na MD so svojimi deťmi. V rámci hier sa tak spoznávajú v našej
Meduške deti medzi sebou pod dohľadom svojich mamičiek, zvykajú si na nové
prostredie a nové príležitosti.
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Finančná správa Meduška, n.o. za rok 2019
Strana aktív
A. Majetok spolu
Dlhodobý hmotný majetok

B. Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok

Názov

stav k 31.12.2019
v EUR
137950
130479
1814

Stavby – technické zhodnotenie
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
DHM v obstarávaní

5657
26307
21852
1839

Bankové účty
Pokladňa

C. Časové rozlíšenie

2616
418
192
226
164675

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Aktíva celkom
Strana pasív
A. Vlastné zdroje krytia
Fondy organizácie
Výsledok hospodárenia
B. Cudzie zdroje krytia
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

C. Časové rozlíšenie
Pasíva celkom

Názov

Stav k 31.12. 2019
v EUR
-350
1991
-899
-1442
48518
11099
0
0
6117
11563
14373

Základné imanie
r.2018
minulé obdobie
Rezervy
Pôžička
Soc. fond
Z obchodného styku
Voči zamestnancom
Zúčtovania s inštitúciou sociálneho
zabezpečenia
Daňové záväzky
Záväzky voči štátnemu rozpočtu
Ostatné záväzky
Výnosy budúcich období


Náklady
Názov ukazovateľa
Spotreba materiálu + energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné a ostatné sociálne náklady
Účtovné odpisy
Odpísané pohľadávky, opravné položky
Iné ostatné náklady /dane, poplatky, penále, čl. príspevky
Účtovná trieda 5

Výnosy
Názov ukazovateľa
Tržby z predaja služieb
Prijaté príspevky – dotácie
Prijaté príspevky 2%
Iné ostatné výnosy
Príspevky od iných organizácií
Dary
Iné ostatné výnosy
Účtovná trieda 6
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň zaplatená / 591/
Výsledok hospodárenia po zdanení

2404
851
2111
116507
164675

V EUR
54419
2412
5143
541
62051
178920
61340
8500
4616
305
2112
380359
V EUR
233246
142656
3084
91
1164

380241
-118
781
-899
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Výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke
Keďže v roku 2019 nezisková organizácia prijala dotácie a príjmy z dotácií prekročili
zákonom stanovenú výšku (podľa § 33 odst. 3 zákona č. 213/1997 Zb.) bola
účtovná uzávierka overená audítorom a tento výrok je prílohou k výročnej správe.

Zmeny a zloženie organizácie
Správna rada Meduška, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani
zložení orgánov neziskovej organizácie.

Mgr. Iveta Pavlíková

Ing. Daniela Znášiková
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Poďakovanie
Aj v tomto roku sa našlo veľa dobrých ľudí ochotných pomôcť Meduška, n.o.
Ďakujeme za finančnú i nefinančnú pomoc:
♥

Rodičom, starým rodičom, ktorí sú veľmi ochotní kedykoľvek pomôcť 

♥

Mário Ďuriš – za návrhy a zabezpečenie rekonštrukcie triedy Motýliky

♥

Pani Opatovská – za projekt z nadácie Orange – dopravné ihrisko

♥

Pani Bagin – za projekt z IBM – anglický lektor

♥

Ing. arch. Miroslava Bocánová – za dobrovoľné vytvorenie projektu Saunového
sveta pre deti 

♥

AN Design – Nikoleta Adamcová – návrhy na rekonštrukciu triedy Lienky

♥

Mgr. Adriana Lančaričová – za podporu v oblasti psychológie detí

♥

CYKLOCENTRUM PLUS Herdovo nám. 1 – sponzoring, fotenie

♥

Roman Herega – za pomoc v IT

♥

Ján Sianta – Tanečná škola WELCOME

♥

Štefan Matejovský – STEVEX za všetky opravy a údržbu v Meduške

♥

DATA-SYS – za služby účtovné aj personálne

♥

Martin Müller TALKADVERTISING - za grafické práce

♥

Mgr. Veronika Synaková – PR na FB

♥

OBALY TRNAVA spol s r.o.

♥

ZAREN, s.r.o – za veľký dar, ktorý denne využívame pri čistení škôlky

♥

COACHINGPLUS – za podporu a koučing

♥

K.I.T., s.r.o.

♥

STEFE, s.r.o.

♥

KANAPY interier, s.r.o.

♥

Harmony – Európska škola jazykov, s.r.o.

♥

Ing. Daniel Maletič – za údržbu trávnika

♥

Ing. Erich Tábi – montáž závlahových systémov

♥

Ing. Dušan Nádaský – za ochotu vždy pomôcť

A v neposlednom rade našim najbližším a priateľom, ktorí nám veľakrát pomáhajú
a vďaka aj ich pomoci a trpezlivosti môže byť Meduška taká dobrá ako je.

ĎAKUJEME !
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