
Správa o činnosti za rok 2019 

 Eviana, n. o., Československej armády 6,  
040 01 Košice, IČO: 35582855 

 
 
Účelom n.o. je sociálna, humanitárna a zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry a ochrana zdravia obyvateľstva, environmentálna výchova a vzdelávanie, 
poskytovanie poradenstva pri riešení environmentálnych problémov. 

 

Správna rada 

Správna rada schválila výročnú a finančnú správu za rok 2019.  

5.12.2019 - Správna rada si od lektoriek environmentálnej výchovy vypočula prehľad 
vzdelávacích programov realizovaných na školách, prednášok a workshopov pre verejnosť 
a odpočet konzultácií v oblasti životného prostredia  a permakultúry. Odsúhlasila návrh 
programovej ponuky neziskovej organizácie na rok 2020. 

 

Dozorná rada 

Funguje na základe dobrovoľníctva. Stretla sa v decembri 2019 a konštatovala bezproblémové 
fungovanie organizácie a nakladanie s finančnými prostriedkami v aktuálnom roku. 
Odporúčala aj pre nasledujúce obdobie registráciu organizácie pre prijímanie 2-3 % z dane 
z príjmu. 

 

Riaditeľka 

V roku 2019 riaditeľka Mgr. Jana Nimcová zvolávala porady lektorov poskytujúcich 
výchovno-vzdelávacie programy, koordinovala účasť organizácie pri príprave 
medzinárodného programu GLOBE a účasť organizácie na rokovaniach združenia Špirála 
s Ministerstvom životného prostredia SR. Zabezpečila všetky formálne úkony spojené s 
registráciou pre prijímanie 2-3 % z dane z príjmu za rok 2019. Zvolala neformálne stretnutie 
potenciálnych spolupracovníkov, konzultantov a podporovateľov organizácie a správnej rady 
5.12.2019. Inštitút riaditeľa aj v roku 2019 fungoval na základe dobrovoľníctva. 

 

 



Činnosť organizácie         
v roku 2019 

Pre školy 

Spolupráca na vzdelávaní s OZV NATUR-
PACK tvorila prevažnú časť vzdelávania 
pre školy. 

V spolupráci s OZV sme realizovali 
pravidelné (1 x týždenne) vzdelávanie 
a výchovu v téme triedenia a minimalizácie 
odpadu pre materské, základné a stredné 
školy, najmä v Prešove. Stretli sme sa 
s vyše 3200 žiakmi a študentmi na 
interaktívnych hodinách. Farmárske trhy 
v apríli v Prešove sme obohatili 
infostánkom o správnom triedení odpadu a 
konzultáciami s verejnosťou.  

V Eko Parku Holá Hora v Prešove sme 
spolupracovali na vzdelávaní pre deti 
a dospelú verejnosť v rámci septembrového 
týždenného Ekofestu: pri hrách PEXESO a 
odpadový Slimák sme s nimi diskutovali o 
správnom vytriedení odpadu. Rodinky s 
maličkými deťmi, ktoré sa pristavili, sa 
pýtali na správne vytriedenie 
viacvrstvových kombinovaných obalov. 

Pre Mesto Moldava nad Bodvou sme 
pripravili verejnú akciu na podporu 
a správne triedenie odpadu. Stánok 
a pripravené hry navštívili postupne všetky 
základné školy. 

Ekovýchova bola odmenou pre triedy 
a jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili súťaží 
pripravených NATUR-PACKom. 
Realizovali sme ju v 8 triedach v MŠ 
Ľubica a v ZŠ Bystré. 

V rámci festivalu Ekotopfilm-Envirofilm – 
Junior festival sme realizovali program 
Dajme hlavy dokopy (s podporou OZV 
NATUR-PACK) pre 2 670 žiakov 
a študentov vo východoslovenských 
mestách Košice, Trebišov a Rimavská 
Sobota. 



Tvorba metodiky  

Venovali sme sa aj metodickej práci. Pre 
Centrum environmentálnej výchovy 
v KOSIT, a.s. v spolupráci s OZV NATUR-
PACK sme pripravili nový vzdelávací 
program pre exkurzie základných, 
materských a stredných škôl. V súvislosti 
s obsahom programu sme navrhli aj dizajn 
interiéru ekocentra. 

Naše lektorky boli súčasťou tímu, ktorý 
v spolupráci s OZV NATUR-PACK 
napomáhal vzniku a metodickému 
nastaveniu programu Zberný dvor 
s Braňom Jobusom na dvojdňovom 
hudobno-vzdelávacom programe v Žiline. 
Jeho cieľom je zážitkovou formou 
motivovať deti k správnemu triedeniu 
odpadov. Program bude ponúkaný školám 
v rámci celého Slovenska. 

V spolupráci s Ekocentrom Púchov v CVČ 
sme už 5 rokov súčasťou programu „Dívam 
sa očami, ukazujem prstom“. V tomto roku 
sme so zástupcami všetkých púchovských 
škôl realizovali workshop pod názvom 
„Jedlé mestá“ a v tej istej téme seminár pre 
školy, zamestnancov verejnej správy a 
verejnosť. 

V rámci vlastnej činnosti sme poskytli 
výučbové programy v témach odpad, 
kompostovanie, záhrada, liečivé rastliny, 
pôda. Realizovali sme programy 
s pomôckami Záhrada mlčky, Dážďovková 
párty, Dlaň plná záhradných inšpirácií, 
O princeznej Lesanke, Človeče, zamysli sa. 
V týchto témach sme sa stretli so 450 
žiakmi a učiteľmi, v Košiciach v ZŠ 
Hroncova, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ 
Bruselská, MŠ Želiarska, a ďalej v ZŠ 
Trstené pri Hornáde, MŠ Strážske, ZŠ s MŠ 
Hermanovce nad Topľou. 

Spektrum programov ponúkaných pre 
školy je zverejnené na webovej stránke: 
http://eviana.sk/2019/01/13/ekovychova-pre-

skoly/ 



Pre verejnosť 

Prednášky, semináre, workshopy, 
ekofestivaly, konferencie, informačné dni, 
odborné konzultácie v témach triedenie 
a minimalizácia odpadu, kompostovanie a 
vermikompostovanie, permakultúra, 
prírodné, komunitné záhrady a jedlé mestá, 
alternatívne spôsoby vzdelávania, 
environmentálna výchova, vzdelávanie a 
osveta. 

Naším silným partnerom pre vzdelávanie 
a propagáciu domáceho kompostovania 
bolo o. z. Priatelia Zeme – SPZ. Naše 
lektorky realizovali pre nich prednášky v 97 
obciach a vyškolili 4156 ľudí. 

S Priateľmi trstenskej prírody, o. z. 
spolupracujeme už niekoľko rokov. Verejná 
prednáška o permakultúre a starostlivosti o 
pôdu v obci Trstené pri Hornáde bola 
ďalšou v poradí vzdelávacích aktivít.  

Na festivale KUFOR, organizovanom o. z. 
DEKIŇA v Strážskom sme 
prostredníctvom informačného stánku 
a tvorivých dielní edukovali účastníkov 
v téme triedenia, minimalizácie 
a predchádzania vzniku odpadu. 

Festival HARMÓNIA v Košiciach bol 
príležitosťou, kde sme pre propagáciu 
permakultúry a špeciálne pre tému „Deti 
v permakultúre“ pripravili interaktívny 
infostánok so skúsenými lektorkami. 

Pripravili sme prednášku Permakultúrny 
dizajn záhrady a poľnohospodárstvo 
v rámci Multiplikačného podujatia projektu 
FEAL na TUZVO. 

 

Účasť na celoštátnych akciách a členstvo 
v združeniach 

Eviana, n. o. je členkou Špirály - 
Spoločnosti environmentálne-výchovných 
organizácií, aktívne sa zapája do činnosti, 
zdieľa aktuálne informácie, participuje na 



rozvoji nových programov a projektov, 
rokovaní o príprave medzinárodného 
programu GLOBE  pre Slovensko. 
Zúčastnila sa dvojdňového 1. česko-
slovenského seminára EVVO za 
prítomnosti zástupcov ministerstva 
životného prostredia SR a ministerstva 
životného prostredia ČR.  

Eviana, n. o. spolu s ďalšími 4 
organizáciami tvorí školu permakultúry 
PEAR. Aktívne sa zúčastňujeme 
pracovných stretnutí a vzdelávania, spolu 
vytvárame štruktúru združenia, programy 
a produkty školy.  

 

Škola permakultúry 

Na festivale PK vo Zvolene „STAVBY“ 
sme spolu s dobrovoľníkmi pripravili 
infostánok a organizačne sme zabezpečili 
samostatný stage, workshop zameraný na 
zisťovanie potrieb verejnosti. 

Viedli sme kurz Cesta mesta – cesta 
z miesta (10 absolventov), ktorého 
výstupom bol dizajn komunitnej 
Ťahanovskej záHRAdy slúžiacej pre 
potreby Slobodnej školy. V tomto roku 
v rámci workshopu sa začala aj realizácia 
vybraného prvku – bylinkového záhonu.  

Zabezpečili sme prednášky pre Univerzitu 
tretieho veku na UMB v Poprade, odbor 
Permakultúra, pokračovali sme vo 
vzdelávaní druhého ročníka a otvorili sme 
ďalšiu skupinu – prvákov. S týmito 
študentmi sme absolvovali exkurziu 
v Malom Ruskove a praktický workshop 
Vŕbové stavby. 

Nadviazali sme spoluprácu Univerzitou 
Komenského v Bratislave, Prírodovedeckou 
fakultou na dizajnovaní a realizácii 
komunitnej záhrady Dobrá myseľ a na 
vzdelávaní študentov v predmete Zelená 
univerzita, téma permakultúra.  



V rámci PK workshopov sme realizovali: 
Skleník a vyvýšený záhon v Štefanovej, 
Kompostovisko v komunitnej záhrade 
v Nitre, Vyvýšený záhon vo Veľkých 
Kapušanoch, zúčastnili sme sa budovania 
Dažďovej záhrady pri Geriatrii v Košiciach.  

Naše konzultácie, ktoré sme poskytovali 
v súkromných záhradách, mali veľký prínos 
pre rozvoj vidieka, najmä pre kvalitu života 
ľudí, ktorí sa z mesta sťahujú na vidiek. 
Uvedomujeme si, že bol prerušený kontakt 
s pôdou počas najmenej 2 generácií a návrat 
je veľmi náročný. Navyše nie je možné 
vrátiť sa k pôvodnému spôsobu života na 
vidieku a tradičnému pestovaniu. 
Permakultúra je čoraz viac dopytovaná. 
V košickom kraji sme poskytli konzultácie 
k dizajnom v záhradách v Prešove, Nižnom 
Klátove, Kuzmiciach, Ľuboticiach, 
Trstenom pri Hornáde, KE-Kavečanoch, 
KE-Ťahanovciach, PO-Ľuboticiach, 
Giraltovciach, Detríku, Hnilčíku, Runine, 
Levoči, Čeľovciach, Smižanoch, 
Beniakovciach, Malej Tŕni, ale aj v Lučenci 
a Nitre. 

Konferencie, prednášky, kurzy pre vlastné 
vzdelávanie 

Lektorky si zvyšovali svoju kvalifikáciu, 
zručnosti a odbornosť na kurzoch Ako 
vzdelávať 50+, Mikrobiológia pôdy 
v rukách roľníka, Ako semenáriť vo 
vlastnej záhrade, Permakultúrny dizajn -
účasť na kurze v pozícii učiaci sa učiteľ. 

Dobrovoľnícka práca 

Dobrovoľníci v roku 2019 zabezpečovali 
najmä spravovanie webovej a facebookovej 
stránky, dopravu lektoriek a prepravu 
materiálov na aktivity, prípravu, údržbu 
a inštalovanie pomôcok, najmä na kurzy a  
infostánky, tiež inštalovanie a údržbu 
techniky a vykonávali drobné 
administratívne práce. 

 

 

Podrobné informácie o činnosti sú 
zdokumentované na webovej stránke 
www.eviana.sk.  

 

 

 

 

 

 



Finančná správa za rok 2019 

Príjmy  

Príjmy z poskytovania služieb  16813,60 

Príjmy z podielu zaplatenej dane 345,77 

Príjmy z pôžičiek 600,00 

SPOLU 17759,37 

  

Výdavky  

Výdavky na zásoby 562,67 

Výdavky na služby 18644,36 

SPOLU 19207,03 

 

Schválené:  
V Košiciach 26.8.2020                                                            Mgr. Jana Nimcová 
                                                                                                         riaditeľka 

 


