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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 Hirnerová 

 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 Hirnerová 

 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    Meduška, n.o. 

Sídlo    Dedinská 4386/27 

    917 05 Trnava - Modranka 

IČO:     36 084 573 
DIČ:     2021961711 nie sme platiteľmi DPH 

Zakladateľky:  Ing. Daniela Hirnerová, Mgr. Iveta Pavlíková 

Štatutárny orgán:  Mgr. Iveta Pavlíková - riaditeľka 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 
Číslo účtu:    2623805197/1100 

Webová adresa:   http://meduska.sk 

Email:    meduska@meduska.sk 

Doba trvania:  neurčitá 

mailto:meduska@meduska.sk
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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 2018 
 

Meduška, n.o. má za sebou štrnásty rok svojej existencie. 

 
Dlhodobo sme najvyhľadávanejšie predškolské zariadenie v Trnave. Svoju pozíciu 

sa snažíme neustále potvrdzovať a zlepšovať. Náš tím sa v roku 2018 získal nové 

kolegyne, ktoré svojím vzdelaním a skúsenosťami obohatili rozmanitosť nášho 

kolektívu a prispeli k napredovaniu Medušky, aby sme sa mohli postarať o deti ešte 
lepšie. Náš tím spoločne pokračuje v napĺňaní nášho cieľa a výsledkom nášho 

spoločného snaženia je to, že deti v našej materskej škole sú spokojné a šťastné 

a spolu s nimi aj ich rodičia.  
 

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 2018 sme začali s inováciou vybavenia tried, podľa montessori pedagogiky 
sme nanovo zariadili triedu pre najmenšie deti.  
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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 miesto, kde môžu mať pocit bezpečia a istoty, aby 
mohli prežívať dni plné hier a poznávania v príjemnom a  láskyplnom prostredí. Pre 

deti je pripravené prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať podľa jedinečnosti ich 

osobnosti, schopnosti a možností. V takomto prostredí sa deti stávajú aktívne 

činnými a takáto aktivita je predpokladom pre rozvoj a učenie. Kreslíme, maľujeme, 
vyrábame, spievame, recitujeme, tancujeme,  hráme na flautu, hráme spoločenské 

a aj dramatické hry, rozvíjame u detí jazykové, matematické, prírodovedné 

kompetencie, vedieme deti k orientácii sa v spoločenskom prostredí, utvárame 
a rozvíjame základné zručnosti zvládať vzťahy a úkony bežného dňa. Umožňujeme 

deťom dozrievať v sebavedomé a zodpovedné osobnosti. 
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Montessori pedagogika 

V roku 2017 sme sa na základe dlhoročných skúseností s prácou s deťmi rozhodli, 

že v dnešnej dobe, keď pribúdajú deti s nerovnomerným vývojom a rôznymi 

špecifickými potrebami, klasický frontálny spôsob výučby nie je najvhodnejší. 
Najlepšie prepracovanou a vyskúšanou koncepciou, ktorá zabezpečuje rešpektujúci 

a individuálny prístup k deťom a ich potrebám je koncepcia montessori pedagogiky. 

Zapojili sme sa do dvojročného vzdelávacie kurzu a v roku 2018 sme začali 
v najmenšej triede uplatňovať princípy montessori pedagogiky. 

 

   
 

Cudzie jazyky 

Senzitívny vek pre reč je v období od 2 do 6 rokov a zároveň je to najvhodnejšie 
obdobie oboznamovať sa s cudzími jazykmi, preto sa naše deti oboznamujú s 

cudzími jazykmi a najlepšie formou prirodzene hovoriacich. Čo sa nám v tomto roku 

podarilo zrealizovať formou dobrovoľníckej práce študentky z Anglicka a nemecky 

hovoriacich rodičov. 
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 Angličtinu - majú deti v Meduške od nášho vzniku, tento rok sme pokračovali 

v každodennom oboznamovaní s angličtinou.  

 Nemčina  - v júli 2017 sme sa úspešne zapojili do výzvy Nadácie Volkswagen 
Nemčina do materských škôl a tento projekt pokračoval aj v roku 2018. Aj 

v tomto roku naši rodičia, ktorí žijú alebo pracujú v nemecky hovoriacich 

krajinách alebo pochádzajú z týchto krajín, nám pomohli s aktivitami na 

udržanie si jazykových kompetencií detí, aby sa aj vďaka ich dobrej úrovni 
jazyka deti ľahšie nemčinu naučili.  
 

   
 

Zippyho kamaráti 
Program Zippyho kamaráti má za cieľ naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje 

emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, 

zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať si s rovesníkmi, súrodencami, 
rodičmi a ostatnými ľuďmi. Program je zostavený zo 6 tematických modulov - 

pocity, komunikácia, vytváranie a strata priateľstva, riešenie konfliktov, vyrovnanie 

sa so zmenou a stratou, aplikovanie zručnosti v nových situáciách. 
Vyškolené učiteľky pokračujú s deťmi v programe Zippyho kamaráti aj v tomto 

roku. Detí sú empatickejšie, a tiež ľahšie zvládajú drobné konflikty. 
 

   
 

Logopéd, psychológ 
Vek od 3 – do 6 rokov je v živote človeka veľmi dôležitý a aj drobné krízy môžu 

spraviť nezvratné škody. Preto sme sa naučili tieto situácie nepodceňovať a čo 

najprofesionálnejšie pristupovať k riešeniu detských problémov. Pomáha nám v tom 

profesionálna detská psychologička, logopéd, a  tiež naša kolegynka 
psychologička/učiteľka, ktorá u nás pracovala na plný úväzok celý rok 2018. 
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Pohyb 

Deťom v tomto veku sa snažíme čo najviac ponúknuť to, čo je najdôležitejšie pre 

ich rozvoj a to je hlavne POHYB. Deti v tomto veku pohyb nielen nevyhnutne 
potrebujú, ale ho aj zbožňujú. A keď ho majú dostatok, ostatné zručnosti 

a vedomosti naberajú veľmi ľahko. Deti majú pohyb zabezpečený hlavne 

každodenným pobytom na vzduchu v našej veľkej záhrade, kde majú k dispozícii 

terasu, veľkú trávnatú plochu, pieskovisko, preliezačky, dopravné ihrisko a prírodnú 
časť záhrady. Deťom je k dispozícii veľa pohybových pomôcok. Pohyb majú deti za 

každého počasia. 
 

   
 

   
 

   
 

Saunový svet  

Ozdravné centrum pre deti, ktoré sme otvorili na jeseň 2016 sme si užívali aj 
v tomto ruku. Deti sa pravidelne min. 1x do týždňa saunovali a inhalovali 

Vincentku. Po dvoch rokoch používania, môžeme spoľahlivo konštatovať, že Účinok 

takéhoto intenzívneho otužovania pozorujeme hlavne na jeseň a na jar počas 
chrípkových období, keď naše deti prakticky neboli choré a najmladšie deti, ktorú 

nastúpili do škôlky, boli od septembra až do decembra skoro v plnom počte. Preto 

je našim najbližším cieľom dobudovať v saunovom svete morský inhalačný kúpeľ. 
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Športové aktivity 

Od začiatku našej existencie sa zúčastňujú pravidelných športových aktivít ako 

plávanie, korčuľovanie, aikido, florbal, tenis, trampolíny, turistika. Športy 
zaraďujeme postupne, ako na ne deti dorastajú. Najstaršie deti majú počas roka 

každý deň jeden šport. Tieto športové aktivity nám zastrešujú profesionálny tréneri, 

čo je pre deti veľmi príťažlivé, hlavne muži. V týchto športoch sme pokračovali aj 

v tomto roku. 
 

   
 

   
 

Pobyty v prírode 
Tak ako každý rok, sme sa aj v tomto roku zúčastnili týždňových športových 

pobytov v zimnej škole v prírode vo vysokohorskom stredisku na Orave, kde sa deti 

naučili základom lyžovania, a tiež v letnej škole v prírode vo Vysokých Tatrách. 

Každý rok s deťmi dva krát navštívime Malé Karpaty a jaskyňu Driny. Pobyt má pre 
deti aj ozdravné účinky. 
 

    
 

   
 
KIDS CHALLENGE  

Aj v roku 2018  úspešne pokračovala jedinečná škôlkarská olympiáda, ktorou 

podporujeme vzťah detí k športu, samostatnosti a odvahe a zároveň, keďže každé 
kolo prebieha v inom meste podľa sídla hostiteľov, je príležitosťou spoznať mesto, 

jeho históriu, nárečie, kultúrne pamiatky a deti tak majú možnosť získať nové 



9 

poznatky a zážitky na vlastné oči. Túto súťaž realizujeme v spolupráci so SMŠ 

Slimáčik Trenčín, SMŠ Slniečko Skalica a SMŠ Hviezdičky Bratislava. Florbalová liga 

predškolákov mala aj tento rok svoje pokračovanie  a naše deti s radosťou navštívili 
partnerské škôlky v týchto troch mestách a v Trnave sme zorganizovali florbalový 

turnaj pre ostatné škôlky v telocvični  TVJ Modranka a poobede sme navštívili 

galériu J. Koniareka. 

Počas existencie KIDS CHALLENGE sme sa zastabilizovali hlavne na turnajoch vo 
florbale, pretože je to šport, ktorý deti baví a je pre ne vhodný, rozvíja koordináciu, 

orientáciu v prostredí a hlavne podporuje tímovú spolupatričnosť, čo je pre deti vo 

veku 5-6 rokov veľmi dôležite. 
 

 
 

   
 

 
Naše výlety a spoznávanie sveta okolo 

Deti vo veku od 3 – 6 rokov sa rýchlo vyvíjajú a život mimo materskej školy ich 

zaujíma stále viac, čo súvisí s ich sociálnym dozrievaním v tomto veku. Pretože 

považujem za potrebné podporiť u detí aj túto oblasť ich poznania, hlavne 
s najstaršími deťmi podnikáme množstvo výjazdov, exkurzií a výletov, ako 

napríklad návšteva hvezdárne, exkurzia v elektrárni, návšteva Bratislavy a Televízie 

Markíza, vystúpenie na Májovom kvete, návšteva zubára, Trnavský jarmok, Galéria 
Jána Koniareka, . V ich veku ľahko zvládajú aj cestovanie vlakom.  
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Stretnutia a dielničky pre rodiny 

Súčasťou života našej materskej školy sú obľúbené spoločné stretnutia s rodičmi 

a rodinami, starými rodičmi a s deťmi, ktoré pokračovali aj tento rok. Užili sme si 
spolu rôzne dielničky, či už jesenné, vianočné, veľkonočné i zdravé, na ktorých bol 

priestor na výrobu najrozmanitejších zaujímavých vecí. Už tretí rát sa nám podarilo 

zorganizovať spoločné záverečné korčuľovanie pre celé rodiny. Ako každý rok sme 
sa s rodičmi stretli na pravidelných rodičovských stretnutiach a tiež na stretnutí pre 

rodičov predškolákov, kde sme hovorili o nástupe do školy. 
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Ako najväčšiu z týchto akcií  sme v marci opäť zrealizovali už tradičný Maškarný 

ples pre deti a rodičov, na ktorom sa stretli a zabavili celé rodiny nielen súčasných, 
ale aj bývalých škôlkarov.  

 

Sviatky a oslavy 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 sme spoločne s deťmi a 
rodičmi oslávili významné sviatky ako deň mamičiek a deň oteckov, na konci 

školského roka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi budúcimi prvákmi, uctili sme si 

starých rodičov, koledovali sme v Trnave na námestí a spoločne sme posedeli na 
vianočnej besiedke. Tiež oslavujeme narodeniny každého dieťatka, ktoré v ten deň 

dostane od kamarátov darček a spoločne si dajú sladkú tortu. 
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Trnavský rínek 

Už druhý rok sme sa počas víkendu dobrovoľne zúčastnili akcie Trnavský rínek, kde 
sme pripravili tvorivé dielničky. V tejto aktivite by sme chceli pokračovať aj 

v nasledujúcich rokoch. 
 

   
 

Zelená škola a vzťah k prírode 
V dnešnej dobe je environmentálna téma veľmi dôležitá a my aj v tejto oblasti 

chceme byť zodpovední, preto sa v roku 2017 Meduška zapojila do programu 

Zelená škola. Ide o najväčší výchovno – vzdelávací ekoprogram na svete určený 
pre materské, základné a stredné školy, ktoré sa rozhodli zmeniť nielen seba, ale aj 

svoje okolie. V tomto roku sme intenzívne pracovali a zlepšovali sa v oblasti odpadu 

a zaviedli sme zlepšenia a aktivity, ktoré majú pozitívny dopad nielen na životné 

prostredie školy, ale aj jej okolie. V tomto roku sme získali diplom a chuť zlepšovať 
sa v tejto oblasti ďalej a v nasledujúcom roku získať certifikát. 
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Vzdelávanie pedagógov 

V roku 2018 naše učiteľky absolvovali školenie Úvod do Hejného metódy 

vyučovania matematiky. Tento spôsob práce s deťmi by sme chceli začať aplikovať. 
Tiež pokračuje vzdelávanie v montessori pedagogike. Učiteľky boli vyškolené 

školskom intervenčnom programe Vývojový screeningový test INPP, ktorý vyvinul 

inštitút neurofyziogickej psychológie a je určený na hodnotenie neuromotorickej 

zrelosti a využívanie cvičení, ktorými sa dajú tieto nedostatky naprávať. 
 

  
 

Aktivity pre rodičov s deťmi na MD 

Aj v roku 2018 sa v našich priestoroch v pondelok doobeda pravidelne stretávali 
mamičky na materskej dovolenke a ich deti. Tieto stretnutia im obohacujeme  

o krátke hry a aktivity pre deti. 

 

Finančná správa Meduška, n.o. za rok 2018 
 
Strana aktív                                                                             Názov stav k 31.12.2018 

v EUR 

A. Majetok spolu  134929 

Dlhodobý hmotný majetok Stavby – technické zhodnotenie 134929 

 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

0 

 DHM v obstarávaní 0 

B. Obežný majetok  26260 

Krátkodobé pohľadávky  24782 

Finančný majetok Bankové účty 257 

 Pokladňa 1221 

C. Časové rozlíšenie  
Náklady budúcich období 
Príjmy budúcich období 

171                                        
171 

 

Aktíva celkom  161360 

 

Strana pasív Názov Stav k 31.12. 2018 
v EUR 

A. Vlastné zdroje krytia  550 

Fondy organizácie Základné imanie 1991 

Výsledok hospodárenia r.2018 631 

 minulé obdobie  -2072 

B. Cudzie zdroje krytia   42456 

Rezervy Rezervy 8501 

Dlhodobé záväzky Pôžička  0 

 Soc. fond 0 

Krátkodobé záväzky Z obchodného styku 2448 

 Voči zamestnancom 11978 

 Zúčtovania s inštitúciou sociálneho 
zabezpečenia 

13093 
 

 Daňové záväzky 1724 

 Ostatné záväzky 4712 

C. Časové rozlíšenie Výnosy budúcich období 118354 

Pasíva celkom  161360 



14 

 
 Náklady 

Názov ukazovateľa V EUR 

Spotreba materiálu + energie 44247 

Opravy a udržiavanie 2163 

Cestovné 5810 

Náklady na reprezentáciu 804 

Ostatné služby 61484 

Mzdové náklady 157543 

Zákonné sociálne poistenie 45350 

Zákonné a ostatné sociálne náklady 8091                                   

Účtovné odpisy 4450 

Odpísané  pohľadávky, opravné položky 1619 

Iné ostatné náklady /dane, poplatky, penále, čl. prísp. ... 2066 

  

Účtovná trieda 5 333627 

 Výnosy  

Názov ukazovateľa V EUR 

Tržby z predaja služieb 206750 

Prijaté príspevky – dotácie 122428 

Prijaté príspevky 2% 3717 

Iné ostatné výnosy 584 

Príspevky od iných organizácií 1169 

Dary  

Iné ostatné výnosy  

Účtovná trieda 6 334648 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 1021 

Daň  zaplatená / 591/ 390 

Výsledok hospodárenia po zdanení 631 
 

 

Výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke 
 

Keďže v roku 2018 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 Hirnerová 
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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  

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

♥ AN Design – Nikoleta Adamcová – návrhy na rekonštrukciu triedy 

♥ CYKLOCENTRUM PLUS Herdovo nám. 1 – sponzoring, fotenie 

♥ OBALY TRNAVA spol s r.o.   

♥ Štefan Matejovský – STEVEX za všetky opravy a údržbu v Meduške 

♥ DATA-SYS – za služby účtovné aj personálne 

♥ Ján Sianta – Tanečná škola WELCOME 

♥ Martin Müller TALKADVERTISING -  za grafické práce 

♥ Mgr. Veronika Synaková – PR na FB 

♥ 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 

♥ Mgr. Adriana Lančaričová – za podporu v oblasti psychológie detí 

♥ Roman Herega – za pomoc v IT  

♥ 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. 

Ď A K U J E M E  ! 

 


