
 
Výročná správa  

O.Z. AkoLes za rok 2020 
 

 

 

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, predseda 
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O združení 
 

O.Z.AkoLes  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. 

 

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. 

http://www.akoles.sk/
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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 realizuje 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) výrobe edukačných pomôcok, 

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

duševného a fyzického zdravia. 
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Aktuálne projekty združenia 
 

 

 
 

 

 

Vznikol v roku 2012. V roku 2020 bolo do 

projektu zapojených  20 detí predškolského 

veku. Ide o typ zariadenia, vo svete známeho 

pod menom 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 projekte kladený dôraz na komunitný princíp 

fungovania, dobrovoľníctvo, trvaloudržateľný 

rozvoj a dospelých so záujmom na sebe 

pracovať a rozvíjať sa. Projekt sa snaží o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia. 

 

Základné piliere Lesného klubu Gaštanko 

Ľudia - každému zapojenému dospelému a dieťaťu dáva Gaštanko impulz k intenzívnej 

vnútornej práci. Verí, že každý má v sebe vzácne hodnoty, ktorými prispieva k spoločnému 

tvoreniu seba, vzťahov a svojho okolia. Prepojenie rodín s fungovaním Gaštanka je veľmi úzke 

a potrebné k vzájomnému pochopeniu svojich potrieb. Každé stretnutie, či rozhovor je 

podnetom k novým pohľadom a 

sebaskúmaniu. Deti, rodičia, učitelia, 

sprievodcovia, dobrovoľníci a podporovatelia, 

priatelia, komunita. 

Vhodný priestor- v bezprostrednej blízkosti 

prírody, bezpečný a útulný, podporujúci, 

prepájajúci individuality do fungujúceho 

celku, tvorivý, inšpiratívny, tvorený so 

zreteľom na vývinové a špecifické potreby 

detí, dynamicky rovnovážny, poskytujúci dieťaťu potrebné zdroje, zdravú strava a individuálny 

adaptačný proces. 

 

http://www.akoles.sk/
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Otvorené srdce - vnímavý prístup, vzťah s 

dieťaťom, viera, dôvera, vďaka a úcta, vzájomný 

rešpekt. 

 

 

 

Zmysluplné učenie - jasný vzdelávací koncept 

vychádzajúci z kola roka, vedenie k samostatnosti, 

rešpektovanie jedinečnosti, podpora sebahodnoty, 

sebavedomia, sebaprijatia a sebalásky, učenie sa cez 

vlastnú skúsenosť, zážitok, hru a rozprávkový svet, 

voľná hra, rytmické striedanie aktivít počas dňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. V roku 

2020 bolo do projektu zapojených 14 detí vzdelávaných na I. 

stupni ZŠ a 3 deti vzdelávané na II. stupni ZŠ. V projekte sa 

snažíme o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia. 

http://www.akoles.sk/
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V roku 2019 sa projekt Lipovej školy rozrástol o deti na II. stupni ZŠ. V roku 2020 sme 

pokračovali v jeho budovaní. Prijali sme novú učiteľku na plný úväzok a zastabilizovali 

spoluprácu s kmeňovými školami. 

Rada Lipovej školy, ktorá má poradenskú a podpornú funkciu pre vedenie Lipovej školy a má 

aktuálne 4 členov  – Eva Šeböková, Lenka Borovská, Tomáš Kollárik a Beata Kratochvílová. 

 

Základné piliere Lipovej školy 

Ľudia - každému zapojenému dospelému a dieťaťu dáva Lipová škola impulz k intenzívnej 

vnútornej práci. Verí, že každý má v sebe vzácne hodnoty, ktorými prispieva k spoločnému 

tvoreniu seba, vzťahov a svojho okolia. Prepojenie rodín s fungovaním školy je veľmi úzke a 

potrebné k vzájomnému pochopeniu svojich potrieb. Každé stretnutie, či rozhovor je podnetom 

k novým pohľadom a sebaskúmaniu. Deti, rodičia, učitelia, sprievodcovia, dobrovoľníci a 

podporovatelia, priatelia, komunita. 

Vhodný priestor- bezpečný, podporujúci, prepájajúci individuality do fungujúceho celku, 

tvorivý, inšpiratívny a prepojený s prírodou, tvorený so zreteľom na vývinové a špecifické 

potreby detí, poskytujúce dieťaťu potrebné zdroje. 

Otvorené srdce - vnímavý prístup, vzťah s 

dieťaťom, viera, dôvera, vďaka a úcta, 

vzájomný rešpekt. 

Zmysluplné učenie - pre život a prepojené 

so životom, hravé cez skúsenosť a zážitok, 

podnecujúce túžbu sa učiť, s ohľadom na 

individuálne talenty, potreby a vývojové 

obdobie detí, vyvážené a v zdravej miere 

vedúce k samostatnosti, kritickému 

mysleniu, schopnosti zvládnuť prekážky a 

učiť sa, sebapoznaniu a poznaniu sveta, k 

slobode a zodpovednosti. 
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Investície a rozvoj organizácie 
 

Začiatkom roka 2020 sa združeniu podarilo zakúpiť prvýkrát vo svojej histórii, vlastnú 

nehnuteľnosť – dom s 10 árovou záhradou na Stupavskej ulici 4186, Bratislava – Rača 831 06. 

Na kúpu nehnuteľnosti sme získali úver pre neziskové organizácie od SLSP, a.s.. 

Nehnuteľnosť si vyžadovala rekonštrukciu a pozemok úpravy. Na rekonštrukčné práce sme sa 

rozhodli využiť vlastné zdroje, dary od podporovateľov a pustili sme sa do fundraisingových 

aktivít. Prácu v rámci rekonštrukcie sme si zabezpečovali najmä svojpomocne, z radov rodičov 

a dobrovoľníkov. 

Rekonštrukciu sme rozdelili do viacerých etáp.  

Prvá etapa rekonštrukcie zahŕňa pripojenie chaty na vodovod, rekonštrukciu sociálnych 

zariadení, presun a rekonštrukciu preliezok a úpravu pozemku. Po prvej etape rekonštrukcie 

bude zázemie slúžiť najmä pre projekt Lesný klub Gaštanko a čiastočne pre projekt Lipová 

škola. Pôvodný plán ukončenia 1. etapy (august 2020) sa nám nepodarilo naplniť z dôvodu 

opakovaných obmedzení  súvisiacich s ochorením Kovid 19 a v dočasnom zázemí sme zostali 

až do konca roka 2020.  

Druhá etapa rekonštrukcie bude zahŕňať vytvorenie kuchyne v suteréne chaty a externej 

učebne. Obe tieto aktivity umožnia deťom z Lipovej školy tráviť v novom zázemí viac času a 

vyučovanie v pekných mesiacoch roka.  

Tretia etapa bude zahŕňať rekonštrukciu interiérových schodov a pristavanie učební pre Lipovú 

školu.  

Naše zázemie na Stupavskej ulici 8146 v Rači 
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Marketing a legislatíva 
 

V roku 2020 sme sa zaregistrovali do Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC), vďaka 

ktorému sme na jeseň 2020 zrealizovali firemné brigády so spoločnosťami Deutche Telekom 

services a VÚB. BDC nám sprostredkovalo výpomoc viacerých dobrovoľníkov pre oblasť 

Marketing a fundraising. 

V roku 2020 sme sa zapojili do projektu TO DÁ ROZUM a naše projekty boli uvedené ako 

príklad dobrej praxe vo vzdelávaní. 

Zaregistrovali sme sa na portál darujme.sk, cez ktorý je možné darovať organizácii finančné 

prostriedky: https://www.akoles.sk/podporte-nas 

V apríli nám Račiansky výber uverejnil článok o našich projektoch. 

Aj v roku 2020 sme boli poberateľmi 2 percent z daní. 

V júli sme natočili video pre účely fundraisngu https://www.akoles.sk/video/ a vydali 

fundraisingovú brožúrku. 

V septembri sme prostredníctvom kampane cez Startlab úspešne vyzbierali 2000 eur na 

rekonštrukciu elektrických rozvodov. 

Zapojili sme sa do projektu Naše mesto realizovaného Nadáciou Pontis, v rámci ktorého nám 

na jeseň 2020 prišli  vypomôcť firemní dobrovoľníci z Britskej ambasády a Tatrabanky. 

Na rekonštrukciu sme získali grant od nadácie spoločnosti Henkel vo výške 1500 eur. 

Zapojili sme sa do podujatia GivingTeusday. 

V priebehu jesene sme pracovali na viditeľnosti a dohladateľnosti našich projektov 

a organizácie na google a sociálnych sieťach. 

14.5.2020 nám Ministerstvo vnútra schválilo nové stanovy organizácie. Novými stanovami 

nám bol schálený aj nový názov organizácie O.Z.AkoLes a sídlo Stupavská 8146, Bratislava – 

Rača, 831 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brigáda s VÚB a BDC  Brigáda s Deutche Telecom Services s BDC 1 

http://www.akoles.sk/
https://www.akoles.sk/podporte-nas
https://www.akoles.sk/video/
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Naše Mesto - brigáda s British Embasy                                       Brigáda s VÚB a BDC  

     

A samozrejme naše interné brigády😊 množstvo práce, zážitkov a spomienok, z ktorých 

vyberáme aspoň zopár... 
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Členovia v roku 2020 
 

Kmeňoví členovia O.Z.AkoLes v roku 2020: 

Eva  Šeböková 

Peter  Šebök  

Lenka  Borovská 

Jana  Kožejová 

Michaela  Schererová 

Veronika  Šustrová 

Janka Palíková 
 
 
  

Riadni členovia O.Z.AkoLes v roku 2020: 

Putirková Katarína 

Galbová Zuzana  

Vanovčanová  Margita  

Voröšová Lenka  

Šubová Katarína 

Kožejová Janka 

Juríková Katarína 

Sláviková  Katarína 

Mačugová Barbora 

Šípošová  Miriam 

Mráz René 

Palík Juraj 

Dedík  Miroslav  

Dedíková Lucia 

Pronayová Tatiana 

Bernhauserová Zuzana  

Menkynová Jana 

Čavajdová Kvetoslava 

Kolláriková Michaela  

Kollárik Tomáš  

Kotosová Dominika  

Šoltés Benišková Denisa  

Svetlíková Lenka  

Turan Šimona 

Ilenčíková Dáša 

http://www.akoles.sk/
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Kollár  Ľudovít  

Zelnerová Danica  

Mikušová Viera 

Kamenická Adriana  

Prevendárová Katarína 

Bernhauserová Pavol 

Škamlová Katarína 

Volanská Dáša 

Oreská Lucia  

Švehlová Martina  

Migašová Mária  

Kratochvílová Beata  

Murínová Tina 

Budáčová Lucia 

Kišoňová Jana 

Gajdošová Vranová Zuzana  

Antony Lucia 

Kratochvílová Lucia 

Hanáková Sabina 

Palíková Janka  

Dovičín Michal  

Rothenstein Erik 
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Poďakovanie 
 

 Kmeňovým členom, členom Rady Lipovej školy a Kruhu Gaštanka za tvorivú prácu s 

otvoreným srdcom; 

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

zapojeným do projektu; 

 Táni Pronay a Peťovi Lintnerovi za obrovský kus práce na rekonštrukcii tretieho 

dočasného zázemia a nášho prvého vlastného zázemia na Stupavskej ulici; 

 Všetkým brigádnikom, dobrovoľníkom, bez ktorých by sme rekonštrukciu nezvládli; 

 Silvii a Jurajovi Mrisovým za poskytnutie dočasného zázemia na Stupavskej ulici; 

 Antonovi Parkhomenkovi a jeho digitálnemu štúdio RocketMedia (rocket.sk) za 

tvorbu webstránky AkoLes; 

 Katke Dudášovej a Martinovi Schwartzovi za tvorbu Identity Akoles; 

 Firme VONA, s.r.o. za pravidelnú podporu s nábytkom a drevenými prvkami; 

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

 Spoločnosti Whirlpool za vybavenie našej kuchyne spotrebičmi; 

 Tomášovi Šustrovi za grantovú pomoc; 

 Michalovi Záhumenskému a jeho jazykovej škole Zenon, za poskytnutie zázemia na 

rozbeh Lipovej školy; 

 Zuzke Balgovej a Jožkovi Kožárovi za dobročinné poskytnutie v poradí druhého 

priestoru pre Gaštanka; 

 Borisovi Hrehorovi za podporu v počiatočnej fáze projektu Gaštanko, grafickú a 

tvorivú pomoc; 

 Andymu a Eli Šabíkovým za právne poradenstvo pri vzniku Lesného klubu Gaštanko; 

 Rodinke Chumchalovej za pomoc pri rekonštrukciách prvej chaty; 

 Matúšovi Ferenčíkovi za technickú pomoc pri tvorbe loga Gaštanko (a veľkú 

trpezlivosť); 

 Firme Gart za tvorbu prvej webstránky; 

 Miluške Hazuchovej za myšlienkovú prácu na projekte Gaštanko. 

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

prax. 

 

http://www.akoles.sk/

