
 

Výročná správa  

O.Z. Lesný klub Gaštanko za rok 2019 
 

 

 

 

Ďakujeme za podporu všetkým dospelým a deťom, ktoré s nami v tomto roku vytvorili 

priestor plný radosti z učenia, práce a spoločného tvorenia. 

 

 

 

Výročnú správu vypracovala: Eva Šeböková, štatutárny zástupca 
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O združení 
 

Lesný klub Gaštanko  je občianske združenie, komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti 

cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V 

prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt. Popri aktivitách pre deti predškolského a školského 

veku pripravuje združenie aj aktivity pre dospelých, ktoré sú zamerané na vnútorný rozvoj 

dospelého a prirodzený životný štýl. 

 

 

Ciele združenia 
 

Cieľom združenia je podpora duševného a fyzického rozvoja detí, mládeže a dospelých 

prostredníctvom vzdelávania, športu, ochrany prírody a aktívneho pobytu v nej 

a medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. 

Napĺňanie cieľov združenia sa bude realizovať najmä prostredníctvom nasledovných činností: 

(a) organizácia projektov, programov, seminárov, konferencií, pobytov, podujatí 

a iných aktivít pre právnické a fyzické osoby; 

(b) zabezpečovanie účasti právnických a fyzických osôb na projektoch, programoch, 

seminároch, konferenciách, pobytoch, podujatiach a iných aktivitách 

organizovaných inými organizáciami; 

(c) publikačnej, poradenskej, lektorskej a informačnej činnosti, 

(d) vzdelávania detí a s tým spojenou starostlivosťou o deti za účelom podpory ich 

duševného a fyzického zdravia. 
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Aktuálne projekty združenia 
 

Detský lesný klub Gaštanko 
 

Vznikol v roku 2012. Každoročne je do projektu zapojených  18 až 20 detí predškolského 

veku. Ide o typ zariadenia, vo svete známeho ako Lesná škôlka. Snahou projektu je umožniť 

deťom predškolského veku každodenný, intenzívny a priamy kontakt s prírodou, veľká časť 

vzdelávania prebieha v prírodnom prostredí. Okrem prírody je v ňom kladený dôraz na 

komunitný princíp fungovania, dobrovoľníctvo, trvaloudržateľný rozvoj a dospelých so 

záujmom na sebe pracovať a rozvíjať sa. V projekt sa snaží o tvorbu inkluzívneho a 

prijímajúceho prostredia. 

V roku 2019 čelil projekt výpovedi zo zázemia v Knižkovej doline, ktoré organizácii od roku 

2015 prenajímali jej dlhoročný podporovatelia. V novembri 2019 sa projekt vďaka pomoci 

ďalších podporovateľov presťahoval do dočasného zázemia na Stupavskej ulici, ktoré si 

organizácia svojpomocne vyčistila a zrekonštruovala. Zároveň sa organizácia rozhodla pre 

kúpu vlastného zázemia, taktiež na Stupavskej ulici v Rači. Aktuálne rokuje s bankou 

o podmienkach úveru pre neziskové organizácie. Kúpa bude zrealizovaná začiatkom roka 

2020. Z tohto hľadiska bol tento rok záťažovou skúškou pre organizáciu a jej členov 

a preveril silu myšlienky, ktorá organizáciu vedie na ceste výchovy a vzdelávania detí.  
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Lipová škola 

 

Projekt vznikol v roku 2016 pre potreby rodín s deťmi na domácom vzdelávaní ako 

pokračovanie projektu Detský lesný klub Gaštanko. Snahou projektu je vytvoriť rešpektujúci 

a bezpečný priestor pre deti, v ktorom majú možnosť sa učiť. Akademický svet vníma ako 

nadstavbu osobného sveta. Školu ako miesto, kde inými nástrojmi ďalej rozvíja vnútorný svet, 

dispozície, talenty a vôľu a stretáva sa s novými výzvami. Lipová škola vychádza z inšpirácie 

z prírody, učí sa z nej rešpektu, spolupráci, dôvere a mnohému ďalšiemu. Aktuálne je do 

projektu zapojených 16 detí vzdelávaných na I. stupni ZŠ a 3 deti vzdelávané na II. stupni ZŠ. 

V projekte sa snažíme o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia. 

V roku 2019 sa projekt Lipovej školy rozrástol aj o deti na II. stupni ZŠ. Budovanie prostredia 

pre staršie deti bolo pre projekt v tomto roku výzvou, tak z hľadiska kapacít ako aj 

z finančného. 

Projekt Lipová škola sa zapojil do projektu Inkluzionisti podporeného Nadáciou Pontis. 

Projekt tak získal poradenstvo od odborníkov z oblasti inklúzie, účasť na seminároch 

a možnosť  zakúpiť si liečebné a vzdelávacie pomôcky. 

V roku 2019 vznikla Rada Lipovej školy, ktorá má poradenskú a podpornú funkciu pre 

vedenie Lipovej školy. Rada má 5 členov a sú nimi – Eva Šeböková, Lenka Borovská, Lucia 

Dedíková, Tomáš Kollárik a Marek Šuba. 
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Projekt – kurz prvej pomoci 
 

Dňa 27.4.2019 sme s podporou Mestskej časti Rača zorganizovali celodenný kurz prvej 

pomoci zameraný na deti. Zúčastnilo sa ho 15 učiteľov a rodičov zapájajúcich sa do projektu 

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola. Týmto ďakujeme Mestskej časti Rača za finančnú 

podporu projektu. 

 

 

 

 

Marketing a legislatíva 
 

V roku 2019 sa organizácia rozhodla vytvoriť spájajúci názov pre oba projekty – Lesný klub 

Gaštanko a Lipová škola. Je ním názov AkoLes s mottom: Rastieme spolu 

Nový spájajúci názov projektov sa v budúcnosti stane aj názvom organizácie, bude 

pozmenený v Stanových združenia v roku 2020. 

Popri zmene názvu sa organizácia rozhodla aj pre úpravu Stanov, zmenu orgánov združenia 

a ich kompetencií. Cieľom týchto zmien bolo priniesť do chodu organizácie väčšiu jasnosť 

a stabilitu. Navrhované zmeny budú zapracované v legislatíve organizácie v roku 2020. 

V súvislosti s novým názvom AkoLes sa v tomto roku pustila organizácia aj do tvorby novej 

Identity.  

Novú Identitu (farebnosť, logá, vizuál web stránky, letáky atď.) pre organizáciu navrhli 

dizajnéri Katka Dudášová a Martin Schwartz: 
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V spolupráci s programátorom Antonom Parkhomenkom vytvorili pre organizáciu novú 

webstránku www.akoles.sk .  
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Handbook 
 

V roku 2019 vytvorila užšia skupina dlhoročných členov knihu o organizácii  - Handbook, 

v ktorej oživili a jasnejšie zadefinovali víziu, poslanie a základné piliere organizácie 

a popísali fungovanie oboch nosných projektov. 

 

Vízia  

Nech sa organizácia so svojimi piliermi Úcta, Láska, Prijatie, Viera a Dôvera v človeka stane 

bežnou organizáciou v spoločnosti a jej projekty súčasťou vzdelávacieho systému na 

Slovensku. Nech je inšpiráciou a zdrojom pre iné organizácie a jednotlivcov túžiacich po 

poznaní.  

 

Poslanie 

Poslaním organizácie je tvoriť projekty, ktoré umožňujú deťom a dospelým tejto doby, cez 

vzájomnú spoluprácu spoznať seba samého, rozvíjať sa a rásť, smerovať k dosiahnutiu 

vnútornej slobody a zodpovednosti, a tak naplno rozvinúť a naplniť svoj potenciál. 

 

Základné piliere organizácie: 

Vedomé spolužitie s prírodou. Inšpiráciu a zdravie hľadáme v prírode. Les je naším 

učiteľom. 

Vzájomnosť. Je základom nášho fungovania a riešenia situácií, ktoré prináša život. Každý 

jeden z nás je dôležitý. 

Udržateľnosť. Odovzdávame si priestor, vedomosti a procesy. Vnímame súvislosti. Konáme 

tak, aby sme prinášali hodnotu v prítomnosti a pre budúcnosť. 

Bezpečie a prijatie. Je dôležité, aby sa každý v našich projektoch cítil dobre. Znamená to aj 

to, že každý vie, aká je jeho hodnota, aký je jeho prínos i to, čo si môže odniesť. 

Záujem o celok. Hodnoty, ktoré tvoríme v rámci projektov presahujú cez naše vzťahy aj do 

iných oblastí nášho života, nie len komunitného, ale aj lokálneho a celospoločenského. 

Rast a rovnováha. Rastieme a meníme sa cez prirodzené a postupné napĺňanie našich 

aktuálnych potrieb. V každom momente nášho rastu hľadáme rovnováhu. 
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Rok 2019 sa niesol v duchu prípravy na získanie finančných zdrojov na rekonštrukciu 

zázemia, ktoré organizácia plánuje zakúpiť začiatkom roku 2020. Za týmto účelom vznikla 

pracovná skupina pre marketing a fundraising. 

 

 

Členovia v roku 2019 
 

Zakladajúci členovia Lesného klubu Gaštanko v roku 2019: 

Eva  Šeböková 

Peter  Šebök  

Lenka  Borovská 

Jana  Kožejová 

Michaela  Schererová 

Veronika  Šustrová 
 
 
  

Riadni členovia Lesného klubu Gaštanko v roku 2019: 

Katarína Putirková 

Zuzana  Galbová 

Margita  Vanovčanová 

Lenka  Voröšová 

Katarína Šubová 

Veronika Susková 

Zdenka  Wilhelmová 

Danica Púry 

Jozef Púry 

Katarína Juríková 

Katarína Sláviková  

Barbora Mačugová 

Miriam Šípošová  

Petra  Meierová 

Michal  Záhumenský 

René Mráz 

Juraj Palík 

Miroslav  Dedík  

Lucia Dedíková 

Tatiana Prónayová 

Zuzana  Bernhauserová 

Jana Menkynová 
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Kvetoslava Čavajdová 

Michaela  Kolláriková 

Tomáš  Kollárik 

Dominika  Kotosová 

Marta Draškovičová 

Denisa  Šoltés  Benišková 

Lenka  Svetlíková 

Šimona Turan 

Dáša Ilenčíková 

Ľudovít  Kollár  

Danica  Zelnerová 

Viera Mikušová 

Miriama Grňáková 

Adriana  Kamenická 

Katarína Prevendárová 

Pavol Bernhauser 

Katarína Škamlová 

Simona Žbirková 

 

Poďakovanie 
 

Bez dobrovoľníckej práce a finančnej podpory našich podporovateľov by nevznikli projekty 

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola. 

V tomto roku ďakujeme najmä: 

- Petrovi Šebökovi za neúnavnú a rôznorodú podporu myšlienky Gaštanka a Lipky. 

- Jozefovi Šabovi a firme VONA, s.r.o. za drevenú rekonštrukciu prvej chatky.  

- Firme IMEXIM TS, a.s. a IMEXIM SK, s.r.o. za marketingovú a finančnú podporu. 

- Silvii a Jurajovi Mrisovým za poskytnutie dočasného zázemia na Stupavskej ulici. 

- Antonovi Parkhomenkovi za tvorbu webstránky AkoLes. 

- Katke Dudášovej a Martinovi Schwartzovi za tvorbu Identity Akoles. 

- Táni Prónay a Peťovi Lintnerovi za kus práce na rekonštrukcii v poradí už tretieho 

zázemia. 

- Kmeňovým členom združenia, ktorí dobrovoľnícky a neúnavne vkladajú svoj ľudský 

potenciál do tejto organizácie.  

- Členom Rady Lipovej školy a Kruhu Gaštanka za tvorivú prácu s otvoreným srdcom. 

- Všetkým členom, rodinám, sprievodcom, učiteľom, dobrovoľníkom a profesionálom 

zapojeným do projektu. 

 

Vďaka vašej podpore môžeme projekty realizovať a ponúknuť svetu ako inšpiráciu a dobrú 

prax. 
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