
ETICKÝ KÓDEX OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  

DOMÁCE VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU 

PREAMBULA 

1. Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty 
organizačnej kultúry, smerovanie občianskeho združenia a pomáhajú členom 
združenia budovať a šíriť dobré meno Občianskeho združenia Domáce vzdelávanie 
na Slovensku (ďalej aj “združenia”). 

2. Etický kódex je verejne prístupný dokument, ktorým sa riadia všetci členovia 
združenia, je zakotvený v stanovách združenia a je súčasťou prihlášky za člena 
združenia. 

3. Etický kódex je možné meniť či dopĺňať podľa potrieb združenia, a to po schválení 
nadpolovičnou väčšinou zúčastnených riadnych členov na Valnom zhromaždení 
združenia. 

HODNOTY ZDRUŽENIA 

1. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku je nezávislé a nestranícke 
združenie jednotlivcov podporujúcich myšlienku domáceho vzdelávania. 

2. Hlavným cieľom združenia je podpora rodín praktizujúcich domáce vzdelávanie, 
šírenie povedomia o domácom vzdelávaní a spájanie všetkých aktérov, ktorí sú do 
oblasti domáceho vzdelávania zapojení, t.j. detí, rodičov, škôl, zriaďovateľov škôl, 
štátnych orgánov a iných. 

3. Združenie sa hlási k zásadám demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských 
práv opierajúc sa o Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN. 

4. Združenie sa vyjadruje výhradne k témam súvisiacim s domácim vzdelávaním. 

5. Združenie nepodporuje politické strany ani konkrétnych politikov a političky. 
Združenie sa zdržiava takého konania, ktoré by mohlo spochybniť nezávislosť, váhu 
a jediný cieľ združenia, ktorým je podpora domáceho vzdelávania na Slovensku.  

6. Združenie sa zaväzuje neprijímať finančnú podporu od politických subjektov. 

ČLENOVIA ZDRUŽENIA 

1. Členom občianskeho združenia môže byť ktokoľvek, kto vyplní prihlášku, zaviaže sa 
konať v súlade s týmto kódexom a rešpektovať stanovy združenia. Do riadiacich ani 
kontrolných orgánov však nemôže byť zvolený člen politickej strany. 

https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/slovak-slovencina?LangID=slo


2. Členovia združenia rešpektujú princípy demokracie a občianskeho spolunažívania. 

3. Konanie členov združenia v rámci pôsobenia v združení je v súlade s hodnotami 
združenia a pravidlami externej komunikácie spomenutými v tomto dokumente a 
definuje ich rámec všeobecne záväzných predpisov a nariadení Slovenskej republiky. 

4. Združenie nezodpovedá za konanie členov v ich živote realizovanom mimo 
prostredia oficiálnych aktivít združenia. 

5. Členovia združenia sú povinní konať tak, aby nepoškodili združenie a jeho dobré 
meno. 

6. Verejné vyjadrovanie sa členov združenia k téme domáceho vzdelávania podlieha 
pravidlám uvedeným v časti Externá komunikácia. 

7. Porušenie etického kódexu môže viesť k pozastaveniu či ukončeniu členstva v 
združení, o ktorom bezodkladne rozhodne Rada združenia. 

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA 

1. Zverejňovanie mediálnych výstupov v mene združenia, podlieha predchádzajúcemu 
schváleniu Radou združenia. 

2. Pri verejných vyjadreniach členov je potrebné vždy upresniť, či ide o osobný názor 
člena alebo o oficiálne stanovisko združenia. 

3. Značka združenia môže byť použitá len na aktivity organizované alebo 
spoluorganizované združením. V prípade spoluorganizácie použitie značky vždy 
schvaľuje Rada združenia. 

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA 

1. Členovia združenia spolupracujú na princípe rovnosti všetkých členov, vzájomnej 
úcty a tolerancie a vzájomne si pomáhajú. 

2. V rámci združenia vytvárame otvorené, rešpektujúce a bezpečné prostredie s 
priateľskou atmosférou. 

3. Dbáme na ochranu osobných údajov a flexibilne reagujeme na zmenené podmienky 
zo strany členov i štátu. 

V (sídlo združenia), dňa ..........................  .................................................................. 

Podpis predsedu občianskeho združenia


