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Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá 
na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 40-ročnú históriu 
s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza 
v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Zároveň sa 
snaží rozvíjať emočnú inteligenciu detí, ovplyvniť ich hodnotový systém a posilniť osobnú zodpovednosť 
voči sebe, druhým i svetu.

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj 
tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, talentu, čitateľskej gramotnosti, kompetentného 
zaobchádzania s médiami a kritického myslenia. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých 
ľudí, podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, 
ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti.

2 . 1  C H A R A K T E R I S T I K A  O R G A N I Z Á C I E

Z a s a ď t e  s a  m e d z i  n á s .
S p o l o č n e  m ô ž e m e  r á s ť ,  k v i t n ú ť  a j  d o z r i e ť .

V našom zosietenom svete každý vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života nadobúda rozmer, ktorý 
prekračuje jednotlivca. Od dažďových pralesov, korálových útesov až po lesy a ľudí u nás doma sme nerozpletiteľne 
previazaní v nádhernej sieti vzájomnej závislosti. Ko-operácia (spolu-práca) vytvorila tento neuveriteľne 
komplexný ekosystém, ktorý nazývame Zemou. Poskytuje nám priestor pre existenciu, živí nás a teší. Je čas, aby 
sme sa navzájom naučili spolupatričnosti a dozreli. Súťaživému aspektu evolúcie podliehajú nedospelé druhy.

Strom života pri svojej činnosti kladie dôraz najmä na interaktivitu (prácu v kolektíve, aktívne občianstvo 
a myšlienkovú spoluúčasť), osobný zážitok (zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo), pohyb a pobyt 
v prírode (outdoorovú edukáciu) a konštruktívny prístup pri riešení problémov (uprednostňuje 
sa dialóg, tolerancia iných názorov, vyhýbanie sa nátlakovým aktivitám). Pre Strom života je dôležité 
aj formovanie zdravého národného historického vedomia, vychádzajúceho z vlastnej kultúry a histórie, 
smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých kultúr v integrovanej Európe.
Partnermi pri činnosti organizácie sú najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne organizácie, 
štátne orgány a inštitúcie, samosprávne orgány, školy a univerzity, podnikateľské subjekty a zahraničné 
organizácie.
Strom života prehlasuje, že odmieta násilie, šikanu, neznášanlivosť a extrémizmus, ako aj odkaz 
komunizmu a fašistického režimu. Strom života odsudzuje diskrimináciu podľa pohlavia, rasy, etnicity, 
národnosti, sociálneho postavenia, mentálneho alebo fyzického postihnutia, sexuálnej orientácie, 
politického alebo náboženského presvedčenia alebo príslušnosti a svoju činnosť realizuje v duchu 
demokracie, otvorenosti a prijatia a to v bezpečnom a zdraviu neohrozujúcom prostredí.

Misia organizácie
• Cieľavedome a systematicky vytvárať podmienky pre maximálne rozvíjanie potenciality detí 

a mládeže pri rešpektovaní ich individuálnych vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z rozličných 
sociálnych, kultúrnych a jazykových prostredí. 

• Prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl 
so špecifickým zameraním na neformálne vzdelávanie a budovanie vzťahu k prírode, životnému 
prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu. 

• Podporovať tvorivú myšlienkovú spoluúčasť a spoluprácu detí a mládeže, učiť ich poznávať, 
zodpovedne konať, spoločne žiť s inými a pomôcť im zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít. 

• Rozvíjať spoluprácu v širšej perspektíve, teda nielen medzi deťmi združenými v jednom kolektíve 
a ich rodinnými príslušníkmi či miestnou komunitou, ale aj medzi školami či ďalšími organizáciami 
navzájom. 

Naše hodnoty
RAST – Rozum a srdce v jednote

Vedomosti o životnom prostredí a jeho problémoch ešte nemusia spôsobiť zmenu v správaní jednotlivca, 
aj keď si daná osoba deštrukciu našej planéty vo svojom najhlbšom vnútri uvedomuje. Na zmenu 
správania treba totiž obrovské množstvo energie vo forme sebauvedomenia. Nádej na úspech nám 
dáva len systematické, cieľavedomé a aktivizujúce pôsobenie na deti, kde nám osobný príklad, hľadanie 
súvislostí a vzájomná dôvera umožňujú pravdivo analyzovať dopady našich činov na životné prostredie i 
komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa.
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ROZKVINUTIE – Osobný zážitok ako prostriedok zmeny
Všetko to, čo vo svojom živote zažijeme, ostane navždy v nás. Pre iniciovanie zmeny v správaní dieťaťa 
je skúsenosť oveľa cennejšia ako rôzne výstrahy, ponaučenia alebo rady. Práve zážitok dokáže zjednotiť 
vnútorný svet dieťaťa s jeho vonkajšou realitou, pričom samotné dieťa môže v rámci prežívania zážitku 
prejaviť vlastnú iniciatívu, kreativitu, emócie či empatiu. Zážitok zároveň vytvára priestor pre spoluprácu, 
diskusiu, hľadanie riešení, ale aj pre vytváranie priateľstiev. Samotný zážitok však nie je cieľom našich 
aktivít. Pre nás je len prostriedkom pre osvojenie si vedomostí a schopností a pre iniciovanie zmeny v 
správaní a hodnotách dieťaťa smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života.

ZRELOSŤ – Vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života
Ľudia nie sú konečnou mierou hodnôt, či korunou tvorstva na tejto planéte. Sme členmi spoločenstva 
a naša arogancia voči tomuto spoločenstvu ohrozuje nielen nás, ale aj život ako celok. Ľudia však 
môžu byť oveľa väčší, hlbší a šľachetnejší, ako si myslíme. Stačí, ak si uvedomia relativitu fyzického 
sveta, prehĺbia svoju citlivosť i ohľaduplnosť k životu, nájdu v sebe odvahu a ochotu angažovať sa pri 
riešení problémov životného prostredia a začnú zvažovať súvislosti medzi environmentálnymi limitmi, 
technicko-ekonomickými prostriedkami a sociálnymi predpokladmi svojej existencie. Náročný cieľ? 
Možno. Každá cesta však začína prvým krokom. Ním je vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality 
života. Vykročme teda spoločne.

Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:
• celoročné projekty pre školy, ale aj širokú verejnosť, najmä v oblasti environmentálnej výchovy, 

outdoorovej edukácie, výskumu a bádateľsky orientovaných aktivít, osobnostného rozvoja, podpory 
pravidelného pohybu a zdravého životného štýlu, ako aj v oblasti kultúrneho dedičstva a formovania 
zdravého národného historického vedomia, smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých 
kultúr v integrovanej Európe.

• jednodňové a viacdňové podujatia, kampane a informačné aktivity realizované v súlade so 
vzdelávacím programom Stromu života, 

• realizácia vzdelávania v rôznych formách (odborné tréningy, kurzy, exkurzie, školenia, 
semináre, vytváranie vzdelávacích pomôcok, vytváranie metodických materiálov, poskytovanie 
informácií, mentoring) podporujúce vzdelávací program organizácie, 

• edičná činnosť najmä v oblasti vydávania publikácií k jednotlivým programom Stromu života 
a vydávanie detskej časopiseckej literatúry, 

• práca s dobrovoľníkmi a komunitami v súlade so vzdelávacím programom Stromu života, 
• realizácia ostatných voľno-časových aktivít pre deti, mládež a dospelých zameraná na 

tvorivé dielne, prácu v skupinách, ekohry, aktivity v prírode a šport,
• realizácia aktivít, ktoré podporujú samofinancovanie organizácie a aktivít na zviditeľnenie 

organizácie u širokej odbornej i laickej verejnosti. 

 

1979 - vznik Stromu života
1983 - vznik značky Tábory Stromu života
1984 - prvé školenia a semináre
1985 - rozšírenie lokalít táborov
1986 - vznik krajských kolektívov inštruktorov
1988 - prvý výročný seminár Stromu života, 
 následne výborom SZM zakázaný
1989 - druhý výročný seminár Stromu života, 
 odčlenenie od SZM
1990 - založenie občianskeho združenia Strom života
1992 - začiatok programov environmentálnej výchovy
2005 - akreditácia na vysielanie dobrovoľníkov 
             na Európsku dobrovoľnícku službu
2008 - vzniká sieť koordinátorov environmentálnej výchovy
2014 - vydanie prvého detského hudobného enviro CD
              s názvom “Čo ak budem nepotrebný”
2015 - spustenie modernizovanej verzie časopisu Strom
2016 - zverejnenie mobilnej aplikácie EcoUP
2017 – spustenie programu pre rozvoj technických zručností 
 a inovačného myslenia TRIZ-Talent
2018 – tlačená podoba časopisu Stromáčik
2019 – spustenie nového webového portálu organizácie
2020 -  vznik Akadémie Stromu života

H I S T Ó R I A  S T R O M U  Ž I V O TA
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R A D A  S T R O M U  Ž I V O TA  ako najvyšší výkonný a 
rozhodovací orgán zasadá medzi Valnými zhromaždeniami SŽ. Radu 
SŽ volí a odvoláva Valné zhromaždenie SŽ a je zložená z Predsedu Rady 
SŽ a štyroch ďalších členov. Predseda Rady SŽ je zároveň štatutárnym 
zástupcom SŽ a riaditeľom Kancelárie SŽ.

K A N C E L Á R I A  S T R O M U  Ž I V O TA  je 
administratívno-výkonná zložka, ktorej úlohou je organizačne 
zabezpečovať činnosť organizácie. Kancelária SŽ sa riadi vnútornými 
smernicami, ktoré schvaľuje Rada SŽ.

K L U B  S T R O M U  Ž I V O TA  združuje minimálne troch 
riadnych členov Stromu života. Vzniká zaregistrovaním v Kancelárii SŽ 
a zakladá ho najmä pracovník s deťmi a mládežou alebo rodič. Vedúci 
Klubu SŽ pripravuje aktivity pre členov svojho Klubu.

K O N T R O L N Á  K O M I S I A  S T R O M U 
Ž I V O TA  je kontrolným a mediátorským orgánom, ktorý sa 
zodpovedá priamo Valnému zhromaždeniu SŽ. Je zložená z dvoch 
členov, ktorí rozhodujú samostatne.

2 . 2  O R G A N I Z A Č N Á  Š T R U K T Ú R A  S Ž 

Organizačný model Stromu života je založený na centrálnom riadení, v rámci ktorého Rada Stromu života 
a Kancelária SŽ pripravuje aktivity pre Kluby Stromu života rozmiestnené po celom Slovensku.

V A L N É  Z H R O M A Ž D E N I E  Stromu života je najvyšším orgánom SŽ, ktorého delegátmi 
sú riadni členovia SŽ, členovia Rady SŽ a Kontrolnej komisie SŽ. Valné zhromaždenie SŽ sa koná minimálne 
raz do roka a zvoláva ho Rada SŽ, v prípade potreby aj Kontrolná komisia SŽ.

Ing. Jozef Kahan, PhD. (Predseda Rady SŽ)
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na neziskový 
marketing. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium vo vednom odbore 
Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Zo začiatku pôsobil ako konzultant v oblasti implementácie controllingu, 
procesného riadenia a projektového manažmentu. Neskôr sa špecializoval 
na expertné riešenie projektov s environmentálnym zameraním pre obce a 

mestá. Je spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu pre druhý stupeň 
základných škôl, pričom práci s mládežou sa venuje od roku 1998. Zo začiatku ako táborový vedúci
na táboroch Stromu života, neskôr ako člen Kontrolnej komisie a od roku 2006 ako riaditeľ organizácie. 
Dlhodobo pôsobí i ako lektor otvorených aj inhouse vzdelávacích aktivít.

Mgr. Vladimír Dobiaš
Vyštudoval odbor Environmentálna výchova na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2007 participoval 
na projekte LIFE, ktorý skúmal vplyvy klimatickej zmeny na krajinu a sídla
v Piešťanoch. Neskôr pracoval v ateliéri krajinnej a záhradnej tvorby.
Od roku 2013 je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb s oprávnením
na vyhotovovanie dokumentov miestneho územného systému ekologickej 

stability a starostlivosti o dreviny. Je spoluautorom niekoľkých štúdií a dokumentácií s týmto 
zameraním ako aj spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu Stromu 
života. V súčasnosti pracuje ako profesionálny arborista.

PaedDr. Adriana Kováčová
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre s aprobáciou matematika 
– geografi a, so zameraním na environmentalistiku. Viac ako 10 rokov 
pôsobila v Strome života, 5 rokov ako dobrovoľníčka na táboroch SŽ a 
neskôr ako projektová manažérka a vedúca ARBOR centra, lektorka školení
pre inštruktorov táborov SŽ a seminárov pre učiteľov. Od roku 2007 pracovala 

v medzinárodnej e-learningovej spoločnosti Centre for Modern Education (SK), kde spolupracovala 
so základnými a strednými školami na projektoch, zameraných na online vzdelávanie a 
využitie IKT vo vyučovacom procese. V roku 2014 sa stala zakladajúcou členkou OZ INAK.

Č L E N O V I A  R A D Y  S T R O M U  Ž I V O TA 
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RNDr. Iveta Palúchová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
s aprobáciou matematika – geografi a. Od roku 1990 pracuje ako učiteľka 
základnej školy v Radoli. Na škole sa venuje environmentálnej výchove, 
krúžkovej činnosti a realizovaniu letných táborov so zameraním na turistiku 
a ochranu prírody. Je autorkou projektov so zameraním na environmentálnu 
výchovu a autorkou Náučného chodníka v Radoli. 

Mgr. Martin Zemko, PhD.
Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudoval učiteľstvo akademických 
predmetov geografi a – ekológia a následne absolvoval doktorandské štúdium 
v odbore Ochrana a využívanie krajiny, ktoré ukončil v roku 2018. Počas 
vysokoškolského štúdia bol 6 rokov dobrovoľníkom v organizácií ESN UKF, kde sa 
venoval realizácii eventov pre zahraničných študentov a participoval na riadení 
sekcie. Je autorom projektov zameraných na multikulturalizmus a zvyšovanie 
biodiverzity v mestách. 

Mgr. Monika Pjechová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre v odbore environmentálna 
ekológia. Je spoluautorkou publikácie Voda bez hraníc – vodou ku klimatickej 
stabilite regiónov. Podieľala sa na tvorbe internetového Katalógu opatrení, 
riešení a príkladov z praxe (ZMOS). Špecializovala sa na poradenstvo pre obce 
pri projektoch s environmentálnym zameraním. V Strome života pôsobí od roku 
2009 ako koordinátorka environmentálnej výchovy.
 

Mgr. Richard Weber
Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave so 
zameraním na personálny manažment a etiku v podnikaní. V Strome života 
pôsobí od roku 2011 na pozícii programového koordinátora a neskôr grafi ka. 
Dva roky pôsobil aj v mládežníckej organizácii AIESEC a neskôr spolupracoval na 
projekte ESF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. 

Č L E N O V I A  K O N T R O L N E J  K O M I S I E 

K A N C E L Á R I A  S T R O M U  Ž I V O TA 

Kancelária Stromu života komplexne zabezpečuje činnosť organizácie vo všetkých oblastiach 
jej pôsobenia. V roku 2020 pôsobilo v Kancelárii 7 pracovníkov (v roku 2017 ich bolo dvanásť,
v roku 2018 deväť a v roku 2019 desať pracovníkov). Konkrétny počet pracovníkov sa odvíja najmä
od fi nančných možností organizácie a prebiehajúcich projektov.

Okrem stálych pracovníkov činnosť Kancelárie dopĺňajú 2 ilustrátori, pár desiatok dobrovoľníkov 
z programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a iných dobrovoľníckych schém, ako aj stážisti 
zo strednej polygrafi ckej školy.

Kancelária Stromu života sídli v Bratislave, na Jelenej ulici č. 7, v blízkosti hlavnej železničnej stanice. 
Súčasťou Kancelárie sú aj redakcie časopisov Stromáčik, Stromáčik pre najmenších a online 
magazínu Envirokomunita Stromu.
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 K L U B Y  S T R O M U  Ž I V O TA 

Základným nižším článkom organizácie je školský Klub, pričom od roku 2019 sme zriadili aj štatút 
rodinných Klubov. V rámci tohto typu členstva sa registruje rodič, ktorý rovnako ako škola získava 
prístup na náš webový portál a realizuje aktivity s dieťaťom individuálnym spôsobom. Členstvo
v Klube (v školskom aj rodinnom) je viazané na úhradu ročného členského príspevku, pričom deti
z menej podnetného prostredia sú od platby členského oslobodené.

V roku 2020 Strom života pre Kluby pripravil 43 námetov na aktivity, vydal 21 časopisov, vyhlásil 
17 online súťaží a 13 komplexnejších ekosúťaží, natočil 25 podcastov a 14 videorubrík, 
pričom nepoľavil ani v poskytovaní osobných konzultácií, ako aj zvideteľňovaní aktivít nižších 
článkoch na webe organizácie, sociálnych sieťach a v mesačných newslettroch.

Prehľad základných ukazovateľov klubovej činnosti dokumentuje tabuľka nižšie. Pri interpretácii 
výsledkov treba vziať do úvahy fakt, že krúžková činnosť bola z dôvodu pandémie od marca 2020
v útlme a značná časť Klubových aktivít sa odohrávala v online priestore. Napriek tejto skutočnosti 
počet členov a počet hodín pravidelných klubových stretnutí vzrástol. 

Okrem novovytvorených materiálov majú Kluby k dispozícii 
aj 67 metodík pre realizáciu konkrétnej vyučovacej hodiny 
environmentálnej výchovy, 62 metodík v českej mutácii, 

61 metodík v španielskej mutácii, 54 metodík v talianskej mutácii a 61 metodík v anglickej jazykovej 
mutácii. Metodiky sú spracované metódou E-U-R (evokácia, uvedomenie, refl exia) a sú zamerané 
na zážitkovú pedagogiku. Pri slovenských verziách je ku každej metodike vytvorený krycí list, ktorý 
defi nuje odporúčaný vek učiacich sa, predmet a vzdelávaciu oblasť, do ktorej možno metodiku 
zaradiť, ďalej obsahuje opis kľúčových kompetencií, vymenovanie kľúčových pojmov, stanovenie 
cieľa hodiny, použité vzdelávacie metódy, potrebný čas na realizáciu metodiky, pomôcky nevyhnutné 
na realizáciu aktivít a zdroje, z ktorých metodika čerpá. Pre stredné školy je spracovaný sumarizačný 
krycí list, ktorý odporúča najvhodnejšie metodiky pre jednotlivé učebné odbory.

Základné ukazovatele klubovej činnosti 2018 2019 2020

Počet členov do 30 rokov 3203 2803 3582

Počet Klubov Stromu života 146 145 137

Počet hodín pravidelných klubových stretnutí 4720 4970 5433

Počet okresov, v ktorých pôsobia Kluby SŽ 52 52 51

Pre vedúcich Klubov je k dispozícii aj 118 stranová publikácia Ako podporiť deti v trávení času 
vonku a profesijné štandardy pre pracovníkov s deťmi predškolského veku, ktoré defi nujú rozsah 
poznatkov, úroveň praxe a mieru zaangažovania, ktorú by pracovníci so záujmom o outdoorový 
prístup mali dosiahnuť. Okrem publikácie je možné využiť aj 36 námetov na aktivity, ktoré 
môže rodič alebo pedagóg realizovať s deťmi vonku. Aktivity sú členené na jednotlivé vzdelávacie 
oblasti, konkrétne Jazyk a komunikácia, Svet práce, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb, Umenie, 
Matematika, Človek a príroda.

Nadstavbovým materiálom je príručka ako zmeniť školský dvor v prospech outdoorovej 
edukácie. Prvé tri kapitoly tejto publikácie sa zameriavajú na analýzu súčasného stavu školského 
dvora a identifi káciu príležitostí, ktoré súčasný priestor ponúka. Predstavujeme v nich aj návrhy 
riešení ako prekonať prekážky brániace outdoorovej edukácii a jednoduché námety na aktivity 
a odporúčania ako s outdoorovou edukáciou začať ihneď. Zvyšné štyri kapitoly štruktúrovane 
sprevádzajú čitateľa v procese plánovania a implementácie udržateľných a nízko-nákladových 
riešení. Každá kapitola príručky ponúka jednoduché aj praktické rady, podporné zdroje a osvedčené 
tipy i techniky uplatňované inými školami v Európe.
Súčasťou sú aj online moduly, ktoré dopĺňajú obsah príručky a školia účastníkov ako pracovať 
s vybranými manažérskymi nástrojmi a technikami. Modul 1 sa venuje motivácii pre zmenu 
školského dvora a dôvodom, prečo by sme mali učiť vonku; Modul 2 predstavuje analýzu súčasného 
stavu; Modul 3 rozoberá kroky analýzy silových polí; Modul 4 dáva návod ako vytvoriť návrh nového 
školského dvora; Modul 5 pomocou analýzy rizík hodnotí možné hrozby projektu a Modul 6 sa 
zameriava na participačné metódy. Ďalší podporný súbor materiálov obsahuje návody na osadenie 
konkrétnych outdoorových prvkov, pričom tieto sa môžu stať inšpiráciou pre samostatné
žiacke projekty.
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3.1 STROMÁČIK PRE NA JMENŠÍCH

Novinkou roka bolo vydanie prvého tvorivého zošita Stromáčik 
pre najmenších s podtitulom ZIMA. Vznikol na podnet členiek 
organizácie Únia materských centier Slovenska, ktoré sa na nás 
obrátili s dopytom o hodnotný environmentálny materiál vydávaný 
pravidelne pre deti od dvoch rokov.
Rozprávkový príbeh využíva divadelnú techniku kamishibai, 
pričom aj ďalšie strany sú otočené na šírku, aby sa deťom lepšie
s materiálom pracovalo. Rubriky sú zostavené tak, aby sa rozvíjali 
zručnosti a schopnosti dieťaťa v rôznych vzdelávacích oblastiach, čím 
napomáhame k vyváženému rozvoju osobnosti dieťaťa.

Zošit má 20 strán veľkosti A4 a je vytlačený na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 

neutrálna, nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače a bielenie chlórom. Celý zošit zdobia výlučne 
originálne autorské ilustrácie a fotografi e.

Stromáčik pre najmenších dopĺňa naše existujúce materiály - detské hudobné pesničky o odpade a 
publikáciu o podpore IQ dieťaťa.

Detskými interpretmi naspievaných 13 skladieb plus bonus s Thomasom 
Puskailerom vás zavedie na čiernu skládku, kde papier, škatuľa, fľašky, 
hrdzavá lopata, pneumatika, baterky a iné „tvory“ prosia Stromáčika, 
aby im pomohol dostať sa zo skládky preč. Pesničkou mu porozprávajú 
svoj príbeh a radia, ako by mohli byť znovu využité.
Niektoré naše Kluby využili pesničky na prípravu muzikálového 
divadielka, ktoré poučilo o separácii nielen deti, ale aj dospelých.

Kniha IQ dieťaťa poskytuje jednoduché, no z hľadiska rozvoja mozgu, a 
tým aj celej osobnosti dieťaťa, mimoriadne účinné nástroje v podobe 
cvičení podporujúcich nekonformné myslenie, fantáziu, spontaneitu, 
hravosť, schopnosť empatie a zmysluplnú komunikáciu.
Publikácia má 64 strán. Jej autorom je Ranko Rajovic, lekár špecialista, 
zakladateľ Mensy v niekoľkých krajinách a spolupracovník UNICEF.
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3.2 ČASOPIS STROMÁČIK
 

Stromáčik je pôvodný slovenský mesačník zameraný
na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch 
chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Určený je pre deti 
vo veku 4 až 8 rokov. Rodičom a pedagógom poskytuje 
tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom 
súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky, ktoré rozvíjajú 
nasledovné zručnosti a schopnosti detí: matematicko-
logické, umelecko-kreatívne, pohybové, komunikačné, 
vedecko-technické, sociálno-emočné kompetencie, ďalej 
grafomotoriku, kritické myslenie, postreh a pamäť. 
Rozsah časopisu je 28 strán veľkosti A5. Rovnako ako 
tvorivé zošity, aj Stromáčik je vytlačený na 100% 
recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna. 
Časopis zdobia originálne autorské ilustrácie a fotografi e.

Mesačník sa v prvom polroku systematicky venoval témam: národné parky Slovenska, 
čitateľskej príprave s písmenami v rubrike Čítankové domino a poznávaniu erbov slovenských 
obcí. Už tradične čitatelia spoznali každý mesiac nové „zvieratko mesiaca“, ku ktorému sme 
pripravili kvíz a krátke poznávacie video z fotografi í jednotlivých zvierat. V priebehu roka sme 
pre členov rozšírili ponuku aktivít o stiahnuteľné materiály ku každému číslu Stromáčika. V druhej 
polovici roka sme sa venovali novým témam: vesmír, stromy a potraviny. Tieto témy si čitatelia 
vybrali v ankete na sociálnych sieťach. 

Veľkým prínosom bolo aj založenie špeciálnej stránky na Facebooku venovanej časopisu 
Stromáčik, kde sme na dennej báze pridávali vlastný autorský materiál nielen pre členov, ale aj 
širokú verejnosť.

Doplnkovým materiálom ku Stromáčikovi sú Určovacie kľúče 
rastlín a živočíchov, ktoré zasielame spolu s ekozošitom, vhodným 
na zaznamenávanie alebo zakresľovanie bádateľských poznatkov.
V krabičke nájdete aj návod s tipmi na outdoorové aktivity.

Zoznam určovacích kľúčov:
1 – lastúrniky a ploskavce, 2 – ryby rýchlych prúdov a čistej vody, 3 – ryby lenivých vôd, 4 – žaby, 
5 – mloky, 6 – hmyz nad vodou aj pod vodou, 7 – vodné helikoptéry, 8 – komár piskľavý, 9 – 
podivuhodné článkonožce, 10 – slimáky, 11 – vodné vtáky, 12 – zdatní rybári a hmyziari, 13 – 
vtáky žijúce si na vysokej nohe, 14 – dravce, 15 – mravce a pavúkovce, 16 – motýle a chrobáky, 
17 – blanokrídlovce, 18 – najčastejšie druhy netopierov využívajúcich podkrovia, 19 – najčastejšie 
druhy netopierov využívajúcich paneláky, 20 + 21 – stopy cicavcov, 22 – vodné rastliny, 23 – bežné 
rastliny v okolí riek, 24 + 25 – mokraďové rastliny, 26 +27 – lišajníky, 28 + 29 + 30 - invázne 
rastliny, 31 – invázne dreviny.

Ak si chcete precvičiť písmená, naučiť sa skladať slová a pri tom 
spoznať slovenské stavovce, využiť môžete Kamienkovú čítanku.
Hra s kamienkami podporuje aj koordináciu oka a ruky, a tiež manipuláciu 
s príjemným prírodným materiálom. Set obsahuje 31 ručne maľovaných 
alpských kameňov s abecedou zabalených v praktickom vrecku a
18 laminovaných obojstranných kartičiek, spolu 36 zvierat.

Na precvičovanie grafomotoriky slúžia Dokresľovačky – 
vyfarbovačky s témami Príroda alebo Ľudia. V každom 
zošite vás čaká 16 originálnych autorských ilustrácií
zameraných napríklad na Deň matiek, Deň otcov, 
ročné obdobia v prírode, záhradu, les, umenie a ďalšie 
pekné témy. Ku každému obrázku sme pripravili aj tip
na aktivitu k téme. Veľkosť zošita je A4. Otočený je na 
šírku, aby sa každému dobre a ergonomicky pracovalo.

1

 NOVEMBER/2020 
 CENA 2,50 € 
 WWW.STROMZIVOTA.SK

 ZÁŽITKOVOU FORMOU 
 SPOZNÁVAJTE PRÍRODU 

A SVET OKOLO NÁS
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Zostrojte si sopku
Cieľom súťaže pre deti bolo zistiť, ako funguje 
sopka a vytvoriť si vlastný trojrozmerný model 
sopky. Výber materiálov a technika výstavby bola 
prenechaná na kreativitu súťažiacich.

Konštrukcia mosta
Pomocou jednoduchých materiálov si mali 
súťažiaci vytvoriť stabilný model mosta. Úloha si 
vyžadovala trpezlivosť a presnosť.

Lov drobností
Zapojené deti si zahrali hru, ktorá obyčajnú prechádzku zmenila na dobrodružstvo. Precvičili si svoj 
postreh, pamäť a zmysel pre detail. Vytlačili si obrázkový zoznam, s ktorým sa vybrali do prírody a 
pokúsili sa nájsť všetky drobnosti zo zoznamu.

3.3 SÚŤAŽE PRE STROMÁČIKOV

Počas roka vyhlasujeme pre členov viacero súťaží. Šikovným deťom zasielame okrem vecných 
cien aj ilustrovaný tematický diplom. Súťaže vyhlasujeme na webovej stránke, pričom oznam
o vyhlásení súťaže zverejňujeme aj na Facebooku a v newslettri. Zapojené Kluby následne posielajú 
do stanoveného termínu uzávierky fotodokumentáciu z plnenia úlohy spolu s krátkou správou.
V roku 2020 sme pre Stromáčikov vyhlásili 
nasledovné súťaže: Pátranie po vitamínoch, 
Spoznaj kto som a čo jem, Objav svoj les, 
Súťaž v klíčení, Vytvor si sopku, Obojručné 
kreslenie, Konštrukcia mosta, Pozorovanie 
hviezd, Zahrajte sa na deň vtáctva a Jesenný 
lov drobností. Od septembra 2020 sme súťaže 
zastrešili spoločným názvom Enviropátračky.

Pátranie po vitamínoch
Úlohou detí bolo nájsť v zime vitamíny. Vydali sa preto
na pátraciu akciu, aby zistili, v čom sa vitamíny nachádzajú.

Spoznaj, kto som a čo jem
Deti zisťovali, kde a čím prikrmovať vtáčiky, ktoré s nami ostávajú
na zimu. Vypátrať bolo potrebné aj to, čo ktorému vtáčikovi chutí a 
zistené informácie sprostredkovať ostatným kamarátom pomocou 
plagátu správneho prikrmovania.

Objav svoj les
Úlohou detí bolo vydať sa na objaviteľskú cestu 
lesom a spoznať jeho dôležitosť. Zamysleli sa, akú 
úlohu má les pre ľudí, ale aj pre celú našu planétu.
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3.4 STARŠÍ STROMÁCI (2. STUPEŇ)

Výchovno-vzdelávací program pre starších Stromákov sa okrem environmentálnej výchovy a výchovy 
k udržateľnosti zameriava aj na rozvoj kritického myslenia, bádateľsky orientovaného 
vzdelávania, dobrovoľníctva a aktívneho občianstva. Súčasťou programu je 14 projektových 
zadaní na témy ako energia, biodiverzita, voda, ovzdušie, prírodné a kultúrne dedičstvo, ľudské 
prostredie a odpady.

Pre pedagógov a rodičov je k dispozícii odborná príručka prezentujúca základné environmentálne 
témy, aktuálne globálne výzvy a inovatívne prístupy pri riešení problémov životného prostredia.
Pre inšpiráciu sme zverejnili aj vzorové realizácie jednotlivých projektových zadaní, ktoré 
pripravili žiaci z celého Slovenska počas školského roka 2019/2020.

Stromáci si zároveň môžu v Akadémii Stromu života urobiť online osobnostný test, ktorý im 
napovie, aká kariérna cesta by bola pre nich najvhodnejšia. Súčasťou Akadémie je aj envirokvíz,
v ktorom sa nachádza 525 otázok v 7 témach a v 5 úrovniach náročnosti. Jednotlivé levely 
sa odomykajú postupne a pokiaľ máte záujem precvičiť si aj cudzí jazyk, k dispozícii je anglická, 
španielska alebo talianska jazyková mutácia otázok.

Mladí, talentovaní ľudia, pre ktorých 
je písanie článkov zaujímavou výzvou, 
pripravujú pre starších Stromákov 
online magazín Envirokomunita 
Stromu. V roku 2020 sme v ňom 
publikovali celkovo 196 článkov.

Redaktori magazínu majú k dispozícii online nástroj v podobe virtuálnej kancelárie, ktorý sa bežne 
využíva v moderných fi rmách. V rámci tohto priestoru vytvárajú príspevky, zdieľajú svoje názory
alebo si prácu na článkoch medzi sebou odovzdávajú. Súčasťou magazínu je aj video-rubrika 
Vedecké okienko s Dominikou Morávkovou. 

V prvom polroku sme publikovali aj Stromácky podcast. Reláciu moderoval Marek Koleno zo 
zoskupenia S hudbou vesmírnou a vychádzala každý pondelok. Podcast je aj v súčasnosti zdieľaný 
prostredníctvom služieb Podbean, RSS, Spotify, iTunes, Google Play, ako aj na stránke Stromu života. 
V roku 2020 sme vydali 25 dielov podcastu.
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3.5 SÚŤAŽE PRE STARŠÍCH STROMÁKOV

V roku 2020 sme zorganizovali Jarný 
environmentálny trojboj pozostávajúci z 9 úloh 
rozdelených na vedomostnú, praktickú a umelecko-
prezentačnú časť. Súťažilo sa v dvoch úrovniach 
náročnosti, pričom vhodná úroveň sa volila podľa 
veku a schopností súťažiacich.  

 
Od septembra 2020 sme sa vrátili k formátu mesačných súťaží, ktoré sme nazvali Enviropátračky. 
Enviropátračka obsahuje rôznorodé úlohy (vedomostné, bádateľské, umelecké) a pripravená je
v štyroch kategóriách náročnosti (vek 4+, 6+, 10+ a 13+). Úlohy sme zostavili tak, aby ich mohli 
deti riešiť aj samostatne doma. Jednotlivé kolá sa týkali tém doprava, stromy a odpady.

V prvom polroku 2020 prebiehali aj biologická súťaž ENVI-Talent, TRIZ-Talent, zameraný na rozvoj 
technických zručností a inovácie v oblasti techniky, fyziky a chémie a komixová súťaž na tému 
odpady.

Kvízová súťaž ENVI-Talent pozostávala z množstva zaujímavých otázok z oblasti prírodných vied.
Pozreli  sme sa na ľudské telo, život a zaujímavosti o rybách a vtákoch, predstavili sme si zástupcov 
rastlinnej ríše a načreli sme aj do ťažby rúd.

TRIZ – Technická Realizácia Invenčného Zadania – umožňuje netradičným spôsobom (pomocou 
brainstormingu a fantazírovania) nachádzať nové postupy a nápady, ako zdokonaliť existujúci 
alebo vytvoriť nový vynález.
Ťažisko programu bolo postavené na praktických kolách. Každý mesiac bol riešiteľom predstavený 
jeden princíp, na základe ktorého fungujú rôzne vynálezy. Úlohou súťažiacich bolo zostrojiť vlastný 
vynález, ktorý aplikuje predstavený princíp v praxi.

Súťaž bola zameraná na problematiku odpadov. Účastníci boli formou komixu vtiahnutí
do pútavého deja skupiny mladých, ktorí sa snažia zakliatu horu odkliať a odstrániť. Popritom 
museli zvládnuť mesačné výzvy a zdieľať svoje skúsenosti na sociálnych sieťach. 
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3.6 UKÁŽKY AKTIVÍT KLUBOV

V dnešnej dobe, keď je Zem zavalená 
množstvom odpadu, je dobré vedieť 
ho správne separovať. Učili sa to aj 
stromáci z Dobšinej pod vedením 
pani učiteľky Husárovej. Deti sa najprv 
vybrali k separovacím kontajnerom 
umiestneným po meste, aby si ukázali, 
kde sa separačné nádoby nachádzajú. 
Potom sa prešli k náučnej tabuli „Les nie 
je smetisko“, kde si prečítali, ako dlho 
trvá rozloženie jednotlivých predmetov 
či potravín, čo deti riadne prekvapilo. 
Po návrate do školy sa rozprávali 
o separovaní odpadu, kam patrí papier, 
plast či sklo. Svoje vedomosti si upevnili 

aj hravou formou vďaka vyfarbovačkám s danou tematikou. Zhotovili si aj nástenku s témou „Učíme 
sa separovať odpad“. V rámci aktivity „Vieš odpad správne separovať?“ mali deti za úlohu zasa správne 
roztriediť vysypané predmety do určených nádob. Následne umiestnili roztriedený odpad do pivnice, 
kde sa skladuje a v pravidelných termínoch odnáša. Deťom sa toto poučné podujatie veľmi páčilo.

Klub Kyjovčík z obce Kyjov vedie pani učiteľka Anna Molnárová. Zaujímavými aktivitami 
zrealizovanými v tomto roku bolo napríklad Tieňové divadlo. Využili naň nápad z našej stránky. Členovia 
s vedúcou si ako námet vybrali rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov. Jednotlivé bábky si deti 
vyrobili z kartónu - odpadového materiálu. Samotné predstavenie prebiehalo vonku. Deti mali 
z predstavenia radosť a aj obecenstvo si mohlo vyskúšať vytvoriť vlastný tieň za plachtou. Ďalšie aktivity, 
ktoré prirodzene deti vedú k ekologickému správaniu sú napríklad: žiaci chodia do školy pešo, neplytvajú 
vodou, zbytočne nesvietia, zbierajú liečivé rastliny a riadia sa heslom: „Pohybom za zdravím“.
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3.9 OSTATNÉ AKTIVIT Y

Pravidelná fotovýzva
Súťažiaci sa mali odfotiť, ako čítajú časopis 
Stromáčik alebo realizujú pripravenú aktivitu
z našej webovej stránky. Najodvážnejší dokonca 
zvládli vlastnoručne vytvoriť lesného ducha 
Stromáčika, ktorý so zvieratkami žije v lese-nelese.

Výchovné koncerty 
Strom života sa autorsky spolupodieľal na scenári výchovných koncertov Eco Tour, ktorých 
protagonistami sú Thomas Puskailer a Martin Madej / Ondrej Antálek. Ide o hodinový interaktívny 
program, ktorého súčasťou sú súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami 
šoubiznisu. Na záver koncertu sa koná autogramiáda. 
V roku 2020 sme v januári a vo februári stihli zorganizovať len 4 koncerty. Následne bola táto aktivita 
z dôvodu pandémie pozastavená.

Naše mesto
Strom života sa aj v roku 2020 zúčastnil najväčšieho slovenského podujatia fi remných dobrovoľníkov 
Naše mesto. V piatok 18.9.2020 sme sa spolu s dobrovoľníkmi splavili vodami Malého Dunaja a 
odbremenili sme túto rieku o 5 m3 odpadu.

3.7 STREDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
Strom života sa v roku 2016 stal licencovanou organizáciou medzinárodného programu, ktorý 
pomáha mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov pri ich osobnom rozvoji. Úlohou mladého človeka 
je absolvovať ním zvolené aktivity, ktoré rozvíjajú jeho talent, športovú zdatnosť, ľudskosť formou 
dobrovoľníckej činnosti a schopnosť prežiť v prírode. V tomto roku bolo v programe zapojených 21 
aktívnych účastníkov, o ktorých sa staralo 5 vyškolených vedúcich programu.

3.8 PRACOVNÍCI S DEŤMI A MLÁDEŽOU

Strom života každoročne pre učiteľov organizuje 
Envirokonferenciu. Pôvodne bolo podujatie 
naplánované na 24. apríla 2020 a konať sa malo 
v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre, Fakulty prírodných vied. Toto podujatie bolo 
z dôvodu pandémie zrušené. Ani na jeseň nebola 
situácia pre hromadné podujatia priaznivá, tak sme 
konferenciu zorganizovali aspoň v online priestore. 
Online konferencia sa konala  19. novembra 2020, 
v čase od 14:00 do 16:30 a zúčastnilo sa jej vyše 200 
pedagógov.
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Prehľad vývoja príjmov organizácie za posledné tri roky reprezentuje tabuľka nižšie.

Príjmy v € 2018 2019 2020

Vlastné príjmy – EnviSHOP 4.755,51 5.832,50 20.587,92

Vlastné príjmy – podnikanie 8.030,01 4.965,51 1.957,75

Členské 2.828,50 1.825,00 3.494,00

Príspevky od fyzických osôb 191,46 1.076,35 111,22

Asignácia dane 11.653,63 22.759,21 15.434,21

Dotácia MŠVVaŠ SR 139.985,00 173.042,00 104.294,00

Iné dotácie 47.548,55 55.165,83 34.649,00

Mimoriadne príjmy 199,31 0,00 0,00

SPOLU 215.191,97 264.666,40 180.528,10

Komentár k príjmove časti:
Pôvodný internetový obchod Stromu života prešiel ešte v roku 2019 zásadnou zmenou.
Okrem nového grafi ckého vizuálu sú produkty členené do nových kategórií, pričom všetky 
produkty, ktoré boli doposiaľ určené výlučne pre Kluby Stromu života. Tieto sa najnovšie dajú 
kúpiť aj jednorazovo, pričom rodič alebo učiteľ sa nemusí stať členom. Táto zmena sa odrazila aj
na medziročnom násobnom raste vlastných príjmov. Nový EnviSHOP nám zároveň pomáha znižovať 
náklady na tvorbu materiálov, ktoré dostávajú členovia v rámci členského zdarma.

Podnikateľská činnosť Stromu života sa týka realizácie aktivít mimo hlavnej činnosti organizácie, 
ako sú teambuildingy pre fi remných klientov alebo grafi cké či tlačiarenské služby.

Výška členského príspevku odráža model eurového členstva, pričom deti z menej podnetného 
prostredia boli od neho oslobodené. Od druhej polovice roka 2019 sa ponuka členstva rozšírila aj
o rodinné Kluby.

Príspevky od fyzických osôb reprezentujú účastnícke poplatky a individuálne dary, ktoré je 
možné poukázať pri nákupe v EnviSHOPe (zaokrúhlením alebo navýšením výslednej sumy).
Príjem fi nančných prostriedkov cez asignáciu dane je v Strome života už tradíciou. Tieto zdroje 
môžu využívať Kluby Stromu života (nižšie články) na realizáciu svojich projektov, ktoré vopred 
prešli internými konzultáciami a hodnotiacim procesom.
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Dotácia z ministerstva školstva sa týka podpory pravidelnej a systematickej práce s deťmi 
a mládežou. V rokoch 2018 a 2019 Strom života navyše získal aj príspevok na časopis Stromáčik 
(5.454 € a 5.558 €).
Iné dotácie sa týkajú najmä realizácie projektov cez program Erasmus+. V roku 2020 sme zároveň 
získali aj 7.000 € od Férovej nadácie a 320 € od Nadácie Pontis na realizáciu aktivity čistenie Malého 
Dunaja. Mimoriadne príjmy predstavujú preplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.

Ročné výdavky za rok 2020 dokumentuje tabuľka nižšie.

Výdavky v € 2020

Realizácia jednodňových podujatí 770,00

Realizácia viacdňových podujatí 326,06

Vzdelávací program Stromáčikovia 19.510,68

Vzdelávací program starší Stromáci 12.582,49

Dobrovoľnícky program pre stredoškolákov (+DofE) 4.637,85

Súťaže 7.881,01

Redakcia časopisu Stromáčik 33.810,60

Redakcia Envirokomunita Stromu 1.719,00

Vzdelávacie podujatia 7.968,80

Podujatia pre dobrovoľníkov 521,24

Výdavky na aktivity Klubov 48.834,54

Multimediálna tvorba (videá, podcast) 5.576,43

Výdavky na chod Kancelárie SŽ (pracovníci, spotrebný materiál, réžia) 59.139,97

SPOLU 203.278,67

Výdavkovú časť sleduje Strom života aj po nákladových strediskách, ktoré reprezentujú jednotlivé 
hlavné činnosti organizácie (viď tabuľka vyššie). Pri interpretácii výsledkov je nutné brať do úvahy 
fakt, že realizácia hromadných podujatí bola väčšinu roka zakázaná. Detailnejšie sú jednotlivé 
nákladové oblasti opísané na predchádzajúcich stranách výročnej správy.

Členenie výnosov a nákladov podľa jednotlivých druhov:

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

Strana 5

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 0 0 5 8 7 0 1 0

19393,10 19393,10 19685,98

99,18

1087,65 1087,65 3279,95

366,62 366,62 7334,27

164848,33 746,80 165595,13 184340,36

11358,62 11358,62 17626,34

3997,02 3997,02 6148,24

120,70 120,70 121,60

409,50 409,50 340,84

830,00 830,00 502,00

201323,89 1834,45 203158,34 239478,76
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Poznámka k riadku 71: Výnosy z podielu zaplatenej dane sú vykázané sumárne za rok 2019 a 2020 v zmysle časového 
rozlíšenia ich aktivácie.

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Strana 6

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 0 0 5 8 7 0 1 0

4442,30 187,35 4629,65 1069,10
16145,62 1770,40 17916,02 9728,91

111,22 111,22 1076,35
3494,00 3494,00 1825,00

38193,42 38193,42

138943,00 138943,00 228207,83
201329,56 1957,75 203287,31 241907,19

5,67 123,30 128,97 2428,43

120,33 120,33 191,87

5,67 2,97 8,64 2236,56
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