
SOKRATOV INŠTITÚT  
vzdeláva sociálnych lídrov,  
ktorí chcú priniesť zmenu.

Matematika už nemusí byť nuda, môžeme  
sa ju učiť aj v ZÁHRADE, KTORÁ UČÍ.

ČIERNA LABUŤ  
vám prináša informácie 
o životnom prostredí, 
vzdelávaní, spoločnosti 
a spiritualite.

MEDITAČNÉ ÚSTRANIE  
poskytuje priestor pre vaše 
uvoľnenie a sebapoznanie.

Prevádzkujeme prvú  
komunitnú školu 
na Slovensku.

Dobrý med môže vzniknúť 
aj v meste vďaka projektu 
Mestské včely.

Bádateľské výpravy pomôžu 
žiakom objaviť Tajný život 
mesta a jeho biodiverzitu.

Vďaka JEDLEJ ZMENE 
rozmýšľame, aké  
príbehy sa skrývajú  
za naším jedlom.

Vo VZDELÁVACOM CENTRE ZAJEŽOVÁ 
ponúkame pestrú paletu seminárov a zážitkov.

Viete ako bolo 
vypestované 
vaše ovocie? 
Ukážeme vám 
v projekte 
ZA FÉROVÉ 
OVOCIE.

Zamýšľame sa nad problémami  
v Globálnych súvislostiach.

Na škole nerozhoduje už len riaditeľ. 
ZELENÁ ŠKOLA podporuje zapojenie 
všetkých.

V ÚSTRANÍ V TME  
zistíte, kto naozaj ste.

Aj vaše 2 % z dane môžu inšpirovať k zmene. Ďakujeme!

Nájdi (: :) zivica.sk

Spolupracujeme s mestom, 
aby prekvitalo.

V KOMENSKÉHO INŠTITÚTE 
podporujeme učiteľov, ktorí 
majú odvahu robiť veci inak.

Nájdi: 1) mačku, 2) babôčku pávookú, 3) šarkana, 4) podkovu, 5) tehlu, 6) riaditeľa Živice, J. Hipša na prechádzke so synom a píšťalkou,  
7) osvieteného učiteľa, 8) satelitnú anténu, 9) muškáty, 10) motýle v triede, 11) živú čiernu labuť, 12) luxusný hotel pre lietajúcich náv-
števníkov, 13) spiaceho orecha, 14) úrodu paradajok, 15) umyvadlo, 16) skleník, 17) lanovku, 18) zložené okuliare, 19) zelený ruksak,  
20) ľavú papuču človeka meditujúceho v ústraní v tme. Keď si našiel aspoň polovicu, podpor Živicu 2%, zo svojej dane!

Som EKO plagát, použi ma znova. Napríklad do mňa zabaľ darček, sprav zo mňa obal na knihu, nalep ma na WC  
(neurazím sa, prácu s EGOM mám zvládnutú :), alebo ma sprav trvalejším – podlep ma tvrdým papierom a rozstrihaj 
na rôzne kúsky. Už nebudem plagát, ale puzzle.

ilustrácia a dizajn: © Ďuro Balogh 2017



Ďakujeme za prejavenú dôveru, aj vďaka vám sme v roku 2016 napĺňali našu misiu:
• Do projektu Zelená škola sa zapojilo 314 škôl, zorganizovali 
 sme 12 seminárov v 4 mestách, 35 vyškolených konzultantov
  zrealizovalo viac ako 150 návštev na jednotlivých školách. 
 Do našich aktivít sa malo možnosť zapojiť viac ako 60 000 žiakov  
 a 6 100 učiteľov.

• Vydali sme dve metodické príručky Jedlej zmeny, zorganizovali   
 63 kurzov pre školské komunity, 2 workshopy pre veréjnosť,   
 3 kurzy pre učiteľov a spolupracujeme s 52 školami.

• Pomohli ďalším 7 školám navrhnúť a vybudovať si vlastné 
 učiace záhrady, 48 účastníkov Túlavého autobusu sme inšpirovali 
 návštevou 4 fungujúcich záhrad, ktoré učia na Slovensku a vďaka  
 projektu sa deti môžu učiť geometriu na vyvýšených záhonoch   
 a hudobnú výchovu pri záhradnom dendrofóne.

• Čiernu labuť si čítalo 100-tisíc ľudí. V ponuke mali 180 článkov   
 od 45 autorov.

• Sokratov inštitút zahájil svoj štvrtý ročník a priniesli sme jeho   
 atmosféru z lazov do paláca festivalom Showcrates 2016.

• Otvorili sme novú triedu učiteľov – Komenského inštitút. 
 20 učiteľov, ktorí majú odvahu robiť veci inak a svojim 
 príkladom meniť školstvo.

• Mali ste možnosť vidieť stan Živice (powered by ZSE) na Pohode   
 2016, kde sme zorganizovali 14 diskusii a navštívilo ich spolu 2500  
 ľudí (a stretnete nás aj tento rok).

• Uspeli sme s celoeurópskou petíciou Hej LIDL, hraj fér!– viac 
 ako 75 000 ľudí prinútilo LIDL zmeniť pomery na niektorých 
 plantážach, ktoré mu dodávajú banány.

Názov: Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy, ŽIVICA
sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 359 98 407

Živica realizuje tieto projekty: 
Zelená škola (www.zelenaskola.sk), Sokratov inštitút (www.sokratovinstitut.sk), 
Komenského inštitút (www.komenskehoinstitut.sk), Vzdelávacie centrum Zaježová 
(www.zivica.sk/zajezova), Čierna labuť (www.ciernalabut.sk), Mestské včely
(www.mestske-vcely.sk), Tajný život mesta (www.tajnyzivotmesta.sk), 
Zaježovská škola (www.zajezka.sk/sk/skola), Akademici aktívne a prakticky, 
Záhrada, ktorá učí (www.zivica.sk/zahrada-ktora-uci), Jedlá zmena 
(www.zelenaskola.sk/jedlazmena), Za férové ovocie! (www.makefruitfair.org/sk), 
Pobyt v tme a Meditačné ústranie (www.zivica.sk/zajezova)

Ako poukázať 
2% zo svojej 
dane Živici?
ZAMESTNANEC
• Do 15. 2. 2017 požiadajte zamestávateľa o vykonanie ročného    
zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení   
dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane aj to, že nemáte 
 nedoplatok na dani.
• Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (vypočítaná suma nesmie 
 byť nižšia ako 3€ ).
• Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% 
 zaplatenej dane.
• Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením    
daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30.4.2017.

FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK)
PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)
• Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška   
2% z vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 3€ (pri právnickej    
osobe 8€)
• 2% môžete dať iba, ak ste darovali 0,5% na verejno-prospešný    
účel, inak môžete dať len 1%. (platí len pre právnické osoby)
• Vyplňte údaje o CEEV ŽIVICA a sumu zodpovedajúcu 2% dane 
 do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
• do 31. marca 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte 
 daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Podrobný postup: www.zivica.sk/2-percenta
Máte otázky? info@zivica.sk

• Zorganizovali sme Deň nenakupovania a natočili úspešný 
 videozáznam o tom, či by Slováci chceli nakupovať fér.

• Publikovali sme prvú príručku pre samosprávy o Prírode blízkej   
 údržbe mestskej zelene. Karlova Ves sa s našimi radami stala 
 prvou mestskou časťou priateľskou včelám a iným opeľovačom 
 a inšpirovali sme iné mestské časti v Bratislave a ďalšie mestá 
 k racionálnejšej a prírodnejšej údržbe (budovaniu) zelene.

• Koncom roka 2016 sme rozbehli projekt Akademici – aktívne 
 a prakticky, v rámci ktorého natáčame životné príbehy 
 s expertami na globálne vzdelávane, ktoré budú dostupné 
 verejnosti.

• Ústranie v tme bolo obsadené 344 dní v roku.  Rozhodli sme 
 sa vybudovať ešte jedno.
 
• Vo Vzdelávacom centre Zaježová účastníci workshopov    
 a seminárov strávili 180 nocí.

• Zaježovská škola má historicky najviac žiakov – 16 (z toho jedny   
 dvojčatá a jedny torjčatá :).

A to všetko sa nám podarilo 
aj s vašou pomocou. ĎAKUJEME.
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