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Stanovy občianskeho združenia 
ČaroZem 

 

Článok 1  

Združenie a jeho sídlo 

 

1.1. Občianske združenie ČaroZem je dobrovoľným združením osôb (ďalej len „združenie“), ktoré 

vzniká a pôsobí v súlade so zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní osôb“). Združenie je  dobrovoľnou, neziskovou 

organizáciou s pôsobnosťou predovšetkým v žilinskom 1regióne, ako aj ekonomicky a právne 

nezávislou od politických, ideologických a náboženských organizácii a hnutí. 

1.2. Názov združenia: ČaroZem.  

1.3. Sídlo združenia: Horný Val 37, 010 01 Žilina, Slovenská republika. 

 

Článok 2  

Organizácia združenia 

 

2.1. Združenie je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnou legislatívou 

Slovenskej republiky. 

2.2. Združenie funguje na princípoch dobrovoľnosti, transparentnosti, zákonnosti, etiky, rovnakého 

zaobchádzania a odbornosti. 

2.3. Zakladajúcimi členmi združenia sú fyzické osoby, ktoré tvoria prípravný výbor združenia, 

pričom tento koná v mene združenia až do vytvorenia orgánov združenia. 

2.4. Základným dokumentom upravujúcim organizáciu, vnútorné usporiadanie, vzťahy medzi 

členmi združenia sú tieto stanovy združenia. Zmenu stanov navrhuje predsedníctvo, pričom 

o takejto zmene rozhoduje zhromaždenie. Zmena stanov musí byť vyhotovená písomne, 

podpísaná všetkými členmi predsedníctva združenia. 

 

Článok 3  

Hlavný zámer a ciele združenia 

 

3.1. Zámerom združenia je združovať osoby, v ktorých záujme je vykonávanie osožných činností, 

nasmerovaných k prospechu širokej verejnosti, a to predovšetkým formou vytvárania, 

podporovania a propagovania priestoru pre trvalo udržateľný spôsob života. 

3.2. Členovia združenia sa snažia o celostný prístup k životu a o integrálny rozvoj všetkých aspektov 

ľudskej bytosti, a to najmä nie však výlučne prostredníctvom bezprostredného kontaktu 

s prírodou, prostredníctvom návratu ku koreňom a tradíciám, k pôde a miestu, kde žijeme,  za 

účelom podpory rozvoja a zdravia tela i ducha človeka, k prírode blízkeho a šetrného spôsobu 

života, diverzity a zdravia prírody, s cieľom prispieť k obohateniu a rozvoju environmentálnych, 

ekologických, pohybových, vzdelávacích, kultúrnych a ducha rozvíjajúcich aktivít predovšetkým 

na regionálnej ale aj mimo regionálnej úrovni. 

3.3. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a akékoľvek podmienky pre 

uspokojovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských, voľno-časových, duševných 

a duchovných potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, a tým aktívne 

prispievať k všestrannému ozdraveniu životného štýlu obyvateľstva na úrovni fyzickej, 

mentálnej, emočnej i duchovnej. 
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3.4. Cieľom združenia je rozvíjanie k prírode blízkeho, šetrného spôsobu života a jeho trvalej 

udržateľnosti, podpora biodiverzity regiónu a regionálnych tradícií, tradičných remesiel, 

agroturistiky, environmentálneho vzdelávania, kultúry, duchovného rastu, telesnej kultúry, 

zdravého životného štýlu a tiež vytváranie sociálno-ekonomických modelov pre trvalo 

udržateľný rozvoj. 

3.5. Jedným z hlavných zámerov združenia je zachovanie, obroda a zušľachtenie pôvodnej kultúry 

ľudu Slovenskej republiky, a to najmä  zachovanie, ochrana a oživenie hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, ochrana a zabezpečenie pôvodnej kultúry na území 

Slovenskej republiky, duchovna, vzdelanosti a slobody jej šírenia, ochrana hodnôt s rodnou 

kultúrou spojených a z nej vychádzajúcich, ako aj ochrana posvätných miest - hôr hájov, 

uctievaných stromov, kameňov, uctievaných prameňov a iných prejavov pôvodného duchovna. 

3.6. Pri naplňovaní zámeru a cieľov združenie realizuje  najmä tieto činnosti: 

a) organizovanie stretnutí, diskusií, seminárov, kurzov, prednášok, zážitkových a vzdelávacích 

pobytov, smerujúcich k vedomému formovaniu životnej filozofie, ktorá s rešpektom a úctou 

prispieva k tolerancii a uznaniu života, 

b) organizácia a podpora tvorivých aktivít a poradenskej činnosti v oblasti pohybu, jogy, tanca, 

hudby, výtvarného umenia, zdravého životného štýlu, relaxačných, ozdravných 

a koncentračných metód, aktivít podporujúcich duševnú hygienu, psychickú auto-reguláciu 

a duchovný rozvoj, environmentálne povedomie, návrat k tradíciám, a to samostatne, ako aj 

v spolupráci s inými podobne zameranými organizáciami a/alebo združeniami, 

c) realizácia aktivít zameraných na rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít, 

d) organizácia festivalov, workshopov, seminárov, prednášok, projekcií, koncertov, diskusií, 

výstav, ako aj iná forma prezentácie zdravého životného štýlu, alternatívnych spôsobov 

liečenia, racionálnej výživy, duchovného a duševného rozvoja a kultúry, 

e) organizácia viacdňových kurzov, pobytov a školení s cieľom regenerácie, nadobudnutia 

harmónie duševných a fyzických síl človeka, vedenia k pozitívnemu mysleniu a konaniu, 

zodpovednosti voči sebe a spoločnosti, k prírode a životnému prostrediu, 

f) realizácia publikačnej, vydavateľskej, informačnej, edukačnej, kultúrnej, umeleckej, voľno 

časovej a realizačnej činnosti, 

g) zriaďovanie a tvorba webových stránok slúžiacich na výukové účely a spájanie ľudí so 

záujmom o trvalo udržateľný život; poskytovanie odborných konzultácii v oblasti 

permakultúrneho návrhu krajiny, 

h) organizácia seminárov zameraných na budovanie zdravých vzťahov a sebavedomého 

prejavu, a to rovnako pre deti i dospelých, 

i) aktívna podpora vitality a telesnej kultúry obyvateľstva, a to prostredníctvom rôznych 

foriem cvičení a rôznych metód meditácií a vedomého prístupu k psychickej hygiene, 

j) propagácia ochrany prírody a životného prostredia, a to nie len na teoretickej úrovni, ale aj 

priamo v praxi prostredníctvom praktického interaktívneho environmentálneho 

vzdelávania detí, mládeže i dospelých, 

k) usporadúvanie rôznych aktivít a podporných podujatí v rámci rozvoja osvetovej, 

informačnej a poradenskej činnosti, 

l) prevádzkovanie rovnomenného vzdelávacieho, environmentálneho a ekologického centra 

združenia s názvom ČaroZem (ďalej len „centrum“), ktoré predstavuje zázemie pre 

väčšinovú činnosť združenia a venuje sa aktivitám spojeným so starostlivosťou a rozvojom 

nehnuteľného majetku, 

m) tvorba, udržanie a zveľaďovanie modelu sebestačného a trvalo-udržateľného ľudského 

sídla so záhradami s pôvodnými plodinami, s tradičným chovom zvierat a s všestranným 

využitím prvkov permakultúry, 

n) podpora prirodzeného spôsobu zachovania a zveľaďovania duševného a fyzického zdravia 
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človeka a budovanie udržateľných spoločenstiev ľudí a budovanie zdravého 

a zodpovedného vzťahu k svojmu okoliu a prírode, 

o) podpora technológie prispievajúcej k trvalo udržateľnému životu, 

p) snaha o zvýšenie povedomia v oblasti prírodného staviteľstva a tradičných remesiel, a to 

teoreticky formou prednášok a seminárov, ale i prakticky formou kurzov, workshopov 

a pobytových školení, 

q) realizácia rôznych formov ekologických stavieb, súborov a sídiel, ktoré sú svojím 

konceptom, materiálmi a prevádzkou ohľaduplné voči životnému prostrediu,  a ktoré 

využívajú environmentálne vhodné materiály a technológie, šetria energiu a využívajú 

obnoviteľné zdroje energie,  

r) podpora rozvoja miestnych kultúrnych zvykov, krajov, tancov, nárečí a obyčajov, 

zvyšovanie povedomia o ľudovom liečiteľstve, jeho rozvoj a hľadanie prienikov 

s modernou zdravovedou, 

s) podpora regiónu prostredníctvom slovenskej i zahraničnej agroturistiky, 

t) poskytovanie lektorom kurzov celoročne priestory  v centre pre uskutočnenie kurzov 

a workshopov zameraných na uvedené oblasti, 

u) spolupráca na lokálnych projektoch daného bioregiónu, podpora jeho rozvoja a vytvorenie 

siete existujúcich organizácii a miestnych gazdov; koordinácia činnosti združenia 

a spolupráca s podobne zameranými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, 

v) vývoj činnosti k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov pre združenie, 

pre jeho chod a riadnu činnosť, získavanie prostriedkov pre technické zabezpečenie centra, 

ako zázemia pre väčšiu časť vyššie uvedených aktivít, ako aj prostriedkov na odmeny 

a náklady účinkujúcich, lektorov a inštruktorov. 


