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Ľudia v organizácii 
Predsedníctvo: 

Ing. Jozef Fekiač 

 
 

Som permakultúrny dizajnér, spoluzakladateľ bezodpadového obchodu, bývalý 
predseda združenia Permakultúra SK (2015-2018), učiaci sa lektor a človek na dlhej 
ceste k udržateľnému farmárčeniu. Venujem sa dizajnu pozemkov, poradenstvu i 
realizáciám. Najviac ma tešia realizácie bok po boku s majiteľom pozemku. 

V Dúholí mám rolu prinášania poriadku a systému do procesov, prinášania nadhľadu. 

Zároveň som rodič dvoch detí v Lesnom klube a ako aktívny rodič občasne hosťujem 
deti z Lesného klubu vo svojej záhrade, pri záhradných prácach. 

 

http://actinidia.sk/
http://bezodpadu.sk/
http://permakultura.sk/author/fkho/


Ing.Michaela Vajová, PhD. 

 

Jedna zo zakladateľov OZ Dúholie. Mamička 3 detí, autorka projektu Tehujoga. 
Vzdelaním projektová manažérka. Mojou silnou stránkou je hľadať súvislosti aj tam, kde 
zdanlivo žiadne nie sú. V Dúholí spájam a využívam všetky svoje doterajšie skúsenosti 
ako riadiaca pracovníčka, fundraiserka, komunikačná mediátorka, projektová 
manažérka. 

S láskou tvorím pre seba, svoju rodinu, komunitu a verejnosť. 

Barbora Sľúková 

 

V tomto projekte je mojou hlavnou úlohou prinášať HOJNOSŤ, pretože ju viem zabezpečiť a to v 
každej rovine: finančnej, materiálnej aj energetickej. Viem efektívne a rýchlo riešiť problémy a zároveň 
im často predchádzať. Robím to rada. Využívam pri tom svoju flexibilitu a všestrannosť, a preto, keď 
treba, tak manažujem, keď treba, som účtovníčka ale aj administratívny pracovník či asistentka v 
jednom. S láskou navarím obed pre členov tímu alebo sa postarám o deti v Lesnom klube, kde s nimi 
tvorím najmä s hlinou.  

http://tehujoga.sk/


Mgr. Katarína Huranová 

 
Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. No veci, čo denne aplikujem 
v praxi s deťmi som sa naučila na kurzoch montessori, kurzoch intuitívnej pedagogiky a 
mnohých iných. Odjakživa som mala blízko k prírode a divočine, preto práca v lesnom klube 
je pre mňa presne to, v čom sa cítim dobre a spokojne. Za kľúčové pri tejto práci považujem 
vysokú schopnosť sebareflexie, rešpektu a empatie k sebe a tým pádom aj k druhým. Baví 
ma stále sa učiť niečo nové a baví ma sprevádzať deti na ich ceste v ich svete. Každý deň 
sa snažím citlivo do neho vstúpiť bez toho, aby som ich chcela z neho dostať. Lebo mojím 
poslaním je dovoliť deťom zostať deťmi čo najdlhšie. Dovoliť im užiť si detstvo so všetkým, 
čo k nemu patrí. Dovoliť im hrať sa toľko, koľko potrebujú. Práve v hre získavajú presne to, 
čo do života potrebujú. A oni to dobre vedia. Ja dôverujem ich vnútornej múdrosti. A hrám sa 
s nimi. 
 

História, vízia 
OZ Dúholile sme založili v roku 2017. V rovnakom roku sme začali svoju aktívnu činnosť. 
Naše hlavné aktivity sú: 

- Lesný klub Dúholie pre deti vo veku od 3 do 14 rokov, 
- Hravé nedele - určené pre dospelých a deti v každom veku. Pravidelne sa opakujúce 

podujatie každú poslednú nedeľu v mesiaci. Spolupracujeme s mnohými externými 
lektormi, ako Hana Dynková, Peter Živý, Zuzana Donovalová. Našimi stálymi lektormi 
sú Katka Huranová a Jozef Fekiač.  

- spolupráca s celoslovenskými profesijnými zväzmi zameranými na školstvo a 
vzdelávanie. 

 
 



Vízia: 
 
Život sa deje ako príbeh, je v pohybe. Mnoho situácií prichádza ako skúška a podnet k 
rastu. Nekomfort, ktorý s takou situáciou prichádza, je výzvou. Aj v živote dieťaťa je veľa 
výziev. Prístup dospelého neustále dieťa zachraňovať pred nepohodlím spútava vôľu 
dieťaťa, ktoré sa tak stáva bezmocným a neschopným. Deti potrebujú prekonávať 
prekážky, aby rástli. Úlohy plnia primerane svojmu veku a schopnostiam. Nezáleží na 
výkone, ale na tom, čo deti na ceste k výsledku zažijú. Je pre ne užitočné zažiť úspech, 
ale aj neúspech. Deti bez zážitkov strácajú vôľu. Bez skúseností podliehajú neistote, 
strachu, zbytočnosti. Avšak nepodsúvame im predstavu, že život je boj. Svet je totiž 
bezpečné miesto pre život. Dieťa sa učí neustále – z interakcií, zo vzťahov, zo živého 
kontaktu so svetom. V Dúholí ich učíme vnímavosti, prístupnosti a otvorenosti. 
Vzdelávanie v Dúholí pripraví deti na to, aby boli samé sebou. 
 
 

Hodnoty: 

a. Etický kódex združenia 
1. Sebeláska. 

Starostlivosť o vlastné blaho v rámci skupiny je moja zodpovednosť.Vďaka ochote obrátiť 

pozornosť do seba sa spoznávam a viem pomenovať pocity, potreby, robiť kroky k postupným 

zmenám. 

2. Schopnosť vcítenia sa. 

Som ochotný pozerať sa na svet očami druhého. Záväzok pre empatiu voči sebe i druhým. 

3. Naše pocity sú skutočné.  

To čo sa deje navonok pramení zvnútra. Naše zranenia potrebujú pozornosť, aby sme mohli konať 

triezvo a slobodne. 

4. Rešpekt k iným názorom a postojom. 

Môžem nesúhlasiť, ale s rešpektom voči iným. 

5. Zodpovednosť k napĺňaniu rozhodnutí. 

Keď sa rozhodnutie nenapĺňa, je potrebné sa zastaviť, a hľadať hlbokú, pôvodnú príčinu. 

6. Vďačnosť ako palivo pre generovanie pozitivity v projekte. 

Osobný a sociálny vývoj potrebuje veľa energie. Dopĺňať ju je potrebné kultivovaním vďačnosti. 

7. Konzistentnosť. 

Som muž/žena svojho slova a to isté očakávam aj od teba.  



b. Hodnoty v pedagogike 
1. Úcta a rešpekt. Jedine v úcte a rešpekte sa vieme stretnúť s druhou ľudskou bytosťou.  Úcta a 

vzájomné rešpektovanie sa vytvárajú bezpečie pre všetky situácie. Morálka nie je len pojem, ale 

základné morálne princípy sú životným štýlom 

2. Láskavosť. Byť láskavým znamená prijať seba samého v láske. Len tak vieme byť naozaj láskaví 

aj úprimní k druhým ľuďom ako aj k sebe. Cítiaci lásku a vďačnosť za to čo život prináša v 

akejkoľvek forme.  

3. Pravdivosť. Sme autentickí v každej našej činnosti a tým pádom pravdiví pred sebou aj pred 

svetom.  

4. Kompetentnosť. To čo robíme, robíme najlepšie ako vieme. Sme odborníkmi v našich 

oblastiach, ktorým sa venujeme.  Ale chceme rásť  ďalej a vzdelávať sa. 

5. Sila a vôľa, ktoré rastú s odvahou, odolnosťou a odhodlanosťou. Sme jeden tím a 

prijímame našu silu a vôľu. Vedome ich používame na zrealizovanie našich cieľov. Prijímame 

hojnosť a stabilitu, ktorá sa  manifestuje vo všetkých oblastiach našich životov. Sme vďační 

obzvlášť za prejavenie našej vôle vo  finančnej  stabilite, vďaka ktorej sa môžeme venovať nášmu 

poslaniu. 

6. Pracovitosť je samozrejmosťou. Lebo nám prináša radosť a naplnenie. Vieme, že vďaka nej 

každý deň tvoríme niečo nové.  

7. Sloboda. Každému je dopriate toľko slobody, koľko zodpovednosti dokáže niesť. Sloboda a 

hranice nie sú pojmy, ktoré sa vylučujú, hoci sa to tak prvoplánovo môže javiť. Hranice vytvárajú 

u dieťaťa bezpečie, kedy mu nakladáme len toľko zodpovednosti, koľko dokáže uniesť. Mnoho 

rozhodnutí, ktoré dospelí od svojich detí očakávajú „v dobrom úmysle“ poskytnúť im slobodu 

prejavu, je pre deti príliš veľkou záťažou, pod ktorou deti konajú skratovo (sú nesústredené, 

hyperaktívne, agresívne). Slobodné dieťa potrebuje mať pri sebe kompetentného dospelého, ktorý 

celú situáciu vyhodnotí a zoberie za ňu zodpovednosť. 

 

Ciele a ich naplnenie 2018 
Projekty a podprojekty 

◦ otvorenie malotriedky, ukotviť 
metodické zameranie, vytvoriť koncept 
vzdelávania 

◦ náklady- odmeny pre 
spolupracovníkov 1900€, 

◦ facilitácie - 200€ 
◦ grafické práce, prezentácia na 

internete - 600€ (nefinančné, prijaté ako dar) 
◦ fotograf - 130€ 
◦ spotrebný materiál - 1400€, vo 

forme daru prijatý v hodnote 357€ 



◦  

 

 

 





 

 











 









 

 

 

 



◦ Lesný klub - zázemie (budova, spracovať projekt, nájsť pozemok na stálu pevnú 
stavbu mimo centra obce. Dočasné riešenie - prenájom jurty a jej osadenie na 
mobilný základ na vlastnom pozemku) 
▪ náklady - drevo, penové sklo, bagrovanie, štrk a dovoz materiálu - 2673€ 
▪ práca - prijatá ako dar - 3000€ 
▪ stavba predsiene - materiál dar v hodnote 400€, odpracované hodiny v 

hodnote 650€ 
▪ prenájom jurty 200€/ mesiac, za rok 2018 spolu 800€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravá klíma 

 

▪ Hry / tance pre rodičov detí v Lesnom klube 
- náklady - lektorné v cene 35€/hodina, spolu za 280€, 
- nájom v cene 2€/hodina, spolu za 20€, nefinančne ako dar od obce 
Stožok, 
- drobný materiál - 200€ 

 

 



 

◦ Eventy 
 

◦ letné stretnutia detí a rodičov 
◦ Lesohranie - denný letný “tábor” pre deti

 

 

 

 



 

Štruktúra organizácie 
Orgány združenia 

  
Predsedníctvo 
Členská schôdza 
Výkonný výbor 
Dozorná rada 
 
 Predsedníctvo 
  
1.   Predsedníctvo v dobe vzniku združenia tvoria zakladajúci členovia združenia. Predsedníctvo 

má spravidla 3 členov. 
2.   Členstvo v predsedníctve je trvalé a končí dobrovoľným rozhodnutím člena predsedníctva. 

Odchádzajúci člen je povinný nájsť za seba náhradu medzi členmi združenia. 
3.   Predsedníctvo je v prvom rade poradným orgánom zabezpečujúcim dodržiavanie vízie, 

plnenie dlhodobých cieľov a rozvoj združenia.Ďalej schvaľuje stanovy združenia, resp. 
ich zmeny a doplnky a volí a odvoláva členov Výkonného výboru. 

4.   Predsedníctvo má právo určiť prioritu schválených projektov, zastaviť realizáciu akéhokoľvek 
projektu, alebo výnimočných prípadoch určiť odborníka, ktorý prevezme zodpovednosť 
za realizáciu projektu. Pre takto určeného odborníka nie je záväzné rozhodnutie členskej 
schôdze. 

5.   Predsedníctvo sa rozhoduje konsenzom. 
  
  

Členská schôdza 
  

1.     Členom členskej schôdze je každý člen združenia. 
2. Zasadanie Členskej schôdze zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jeden krát             

ročne. Výkonný výbor zvolá Členskú schôdzu aj vtedy, ak ho o to požiada písomne              
nadpolovičná väčšina členov alebo predsedníctvo. Členská schôdza je uznášania         
schopná, ak sa na zasadnutí členskej schôdzi zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých           
členov. Na prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej          
väčšiny prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení združenia rozhoduje          
dvojtretinová väčšina prítomných členov. 



3. V prípade, že sa člen nemôže zúčastniť členskej schôdze, môže delegovať iného člena ako               
svojho zástupcu. Zástupca má následne hlasovacie právo aj za zastupovaného. Takto           
zastupovaný člen je pokladaný za prítomného. 

  
4.     Členská schôdza najmä: 
● volí a odvoláva členov Dozornej rady 
● schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia 
● schvaľuje plán činnosti združenia 
● rozhoduje o zániku združenia 
● rozhoduje o zániku členstva v združení 
● schvaľuje vnútorné predpisy a ich zmeny 

  

Výkonný výbor 
  

1. Výkonný výbor je riadiacim a výkonným orgánom občianskeho združenia. Riadi činnosť            
občianskeho združenia a jedná jeho menom. 

2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú            
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia. 

3. Výkonný výbor je zložený z troch členov občianskeho združenia. Členov Výkonného výboru             
volí a odvoláva Predsedníctvo. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je 4 roky,            
ktoré končí až zvolením nových členov Výkonného výboru. 

4.    Členmi výkonného výboru sú 
(1)   Výkonný riaditeľ 
(2)   Finančný riaditeľ 
(3)   Marketingový riaditeľ 
5.    Členovia výkonného výboru sú volení s ohľadom na svoje odborné skúsenosti. 
6. Štatutárom združenia je výkonný riaditeľ a môže konať v jeho mene, alebo splnomocniť              

iného člena združenia na konkrétne úkony. 
7. Člen Výkonného výboru je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou,            

ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju v súlade so známymi záujmami občianskeho           
združenia. 

8. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.             
Zasadnutia Výkonného výboru sú neverejné. Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva a          
vedie výkonný riaditeľ, prípadne podľa poverenia výkonného riaditeľa iný člen          
výkonného výboru. 

9. Výkonný riaditeľ koná v mene občianskeho združenia, zastupuje občianske združenie voči            
tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, daňovými          
orgánmi, poisťovňami a inými. Konať v mene občianskeho združenia a zaväzovať           
občianske združenie vo všetkých veciach je oprávnený výhradne výkonný riaditeľ          
samostatne alebo osoba ním delegovaná. 

10.        Výkonný riaditeľ je zodpovedný za činnosť výkonného výboru. 
11. Výkonný výbor je uznášania schopný za prítomnosti všetkých jeho členov. Rozhodnutia            

Výkonného výboru sa prijímajú konsenzom. Rozhodnutia Výkonného výboru sú pre          
všetkých členov občianskeho združenia záväzné. 

12.         Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore s uzneseniami členskej schôdze. 



13.         Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí: 
a) plniť uznesenia Členskej schôdze a úlohy súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky             

občianskeho združenia,  
b)    riadiť činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze, 
c) zabezpečovať operatívnu spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s orgánmi verejnej správy,            

so správnymi orgánmi, poisťovňami, bankami, fyzickými i právnickými osobami, 
d)    rozhodovať o prijatí nových členov občianskeho združenia, 
e)     navrhovať vylúčenie členov občianskeho združenia, 
f)       určovať výšku registračného poplatku a ročného členského poplatku, 
g) obsahovo pripravovať rokovanie členskej schôdze a zároveň pripravovať ročnú správu o            

činnosti občianskeho združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho          
združenia, ktorú predkladá na schválenie Členskej schôdzi, 

h) rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré podľa stanov nespadajú           
do právomoci iných orgánov, 

i)        vedie zoznam členov občianskeho združenia, 
j)        má právo udeľovať čestné členstvo, 
k) informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj            

občianskeho združenia, jeho činnosť a stav majetku občianskeho združenia a to           
bezodkladne potom ako sa o nich dozvie, prípadne odkedy vzniknú, 

l)        v prípade potreby zvoláva mimoriadnu Členskú schôdzu, 
m) menuje likvidátora, 
n)    plní ďalšie právomoci vyplývajúce z postavenia výkonného orgánu občianskeho združenia, 
o)    vybavuje pohľadávky u členov, ktorí skončili členstvo v občianskom združení. 
p) polročne schvaľuje znížené členské príspevky pre riadnych aktívnych členov združenia. 
14. Výkonný výbor môže na zabezpečenie svojej činnosti zamestnávať zamestnancov, ktorí           

nemusia byť členmi združenia. Výkonný výbor určuje pracovný pomer a výšku odmien.            
Zamestnanci môžu byť odmeňovaní z prostriedkov občianskeho združenia. 

15. Z rokovania Výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné            
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých          
prijatých ako aj neprijatých rozhodnutí. Zápisnicu zo zasadnutia Výkonného výboru          
podpisujú všetci členovia Výkonného výboru. 

  
 

Dozorná rada 
  

1.     Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom občianskeho združenia. 
2.    Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore a Predsedníctve. 
3. Dozorná rada má jedného člena. Volí a odvoláva ho Členská schôdza. Funkčné obdobie              

člena Dozornej rady je štvorročné, ktoré končí až zvolením nového  člena Dozornej rady. 
4. Člen Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru s hlasom             

poradným a Členskej schôdze ako riadny člen. 
5.     Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi. 
6.     Do pôsobnosti dozornej rady patrí: 
a) dozerať na dodržiavanie stanov občianskeho združenia, rozhodnutí orgánov občianskeho          

združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov, 



b) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov občianskeho združenia, stanovami, vnútornými           
predpismi a všeobecne záväznými predpismi, 

c)    kontrolovať činnosť Výkonného výboru a občianskeho združenia ako celku, 
d) jedenkrát do roka predkladať Členskej schôdzi záverečnú správu o kontrole činnosti            

občianskeho združenia a jeho orgánov za predchádzajúce obdobie, 
e) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom občianskeho          

združenia. 
 

Spolupráca s verejnosťou, médiami, 
kľúčovými partnermi 
Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje OZ s miestnou samosprávou, okolitými školami, ZŠ 
Mostná Nové zámky a aj jednotlivcami - lektori hier, Hravých nedieľ: Hana Dynková, Peter 
Živý, Zuzana Donovalová, Marcel Sekereš. 

Srdečne ďakujeme našim sponzorom, priateľom a podporovateľom v roku 2018: 

Thermosolar, a.s. Žiar nad Hronom 

Solartech 

A-Glass 

Timm Slovakia 

Milan Hudák 

JR Inspire 

Impa 

rod. Valkovičová 

rod. Sľúková 

rod. Fekiačová 

rod. Vajová 

rod. Cmarková 

EK Ekonomik Zvolen 

Geostav 

Obec Stožok 
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