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ROKOVANIE OBLASTNEJ RADY

22.mája sa  v Juskovej  Voli  uskutočnilo rokovanie oblastnej  rady za prítomnosti 
niektorých vodcov zborov z regiónu Zemplína.
Prítomní:  Mikloš,  Straka,  Treľová,  Slivka  (člen  rady  a zároveň  67.zbor), 
Raškovský  (124.zbor),  Zabloudilová  (100.zbor),  Kozmon  (120.zbor),  Poklemba 
(115.zbor), Chmeliar (112.zbor).

Program:
1. Informácia o činnosti oblastnej rady od 1. januára 2004:

Január – vyhodnotenie činnosti, účtovná uzávierka, služ. cesta do Medzeva, 
2. časť Základného kurzu v Prešove.
Február – účasť na Malom sneme a Finančnej komisii v Banskej Štiavnici
Marec – porada obl. vodcov a náčelníka SLSK v Žiline a následne rokovanie 
oblastnej rady v Prešove
Apríl  – účasť pri  zabezpečovaní  celoslovenského kurzu Mauglí v džungli, 
vybavovanie  záležitostí  okolo  chaty  Kanné.  Tieto  úlohy  pokračovali  aj 
v nasledujúcom mesiaci.
Máj -    Jednanie so zástupcom organizácie Fénix z Kojšova

2. Pripravované oblastné podujatia
Jún – 5.6. Základný kurz v Prešove, ďalšie rokovania so zborovými vodcami 
z regiónu Šariš, 25. až 26.6. Skautské dni prof. Hlaváča v Hermanovciach.
August – štartovací kurz v Stropkove (termín bude dohodou so 67.zborom), 
27. až 28.8. oblastný zraz

3. Príprava oblastného zhromaždenia
Rozhodnutím náčelníctva boli  pre oblasti  určení  patróni,  v našom prípade 
sestra Mazancová. Uznesením N-SLSK majú do konca októbra realizovať 
v pridelených  oblastiach  stretnutie  oblastných  a zborových  činovníkov. 
Mesiac  nato  by  sa  malo  u nás  konať  výročné  oblastné  zhromaždenie. 
Oblastná  rada  navrhla,  aby  po dohode so  sr.  Mazancovou  na  termíne  sa 
obidve zhromaždenia spojili.
Rozhodnutie: 
A/ účastníci oblastnej rady s návrhom spojiť obe zhromaždenia súhlasili
B/ výročnému oblastnému zhromaždeniu je potrebné aj zo strany zborov  
venovať pozornosť  a zabezpečiť účasť delegátov
C/ Je potrebné zo strany zborov navrhnúť činovníkov novej oblastnej rady
K tomuto bodu rokovania nasleduje v čísle obšírnejší článok

4. Situácia s kvalifikovanosťou vodcov v oblasti



Kvalifikovanosť vodcov podmieňuje aj ministerstvo školstva poskytovaním 
dotácie  pre  detské  a mládežnícke  občianske  združenia.  Doposiaľ  však 
ministerstvo k sankciám nepristúpilo. Za posledné roky náčelníctvo SLSK 
a RpD venujú zvýšenú pozornosť,  malá  je  odozva od zborov.  V súčasnej 
dobe je v pripomienkovom konaní nová Smernica MŠ SR pre poskytovanie 
dotácie.  Môže  nastať  situácia,  že  v novej  smernici  budú  podmienky  na 
kvalifikovanosť vedúcich základných jednotiek mládeže tvrdšie a zbory si 
tým „prestrihnú“ tok financií od MŠ

- situácia v oblasti sa javí ako kritická. Iba 21% vodcov oddielov spĺňa 
kvalifikáciu !!!

K tomuto bodu rokovania nasleduje v čísle obšírnejší článok

5. Zhoršenie komunikácie a spolupráce medzi oblasťou a zbormi, resp.   
     vzájomne medzi zbormi v oblasti.

- problém  včasného  nahlasovania  ľudí  zo  zborov  na  oblastné,  resp. 
celoslovenské  podujatia.  Zbory  neposielajú  včas  návratky,  sú 
problémy so zabezpečením podujatia. Konkrétny príklad kurz Mauglí 
v džungli,  kedy  oblasť  nebola  schopná  v termíne  podať  záväznú 
objednávku  na  ubytovanie  a stravovanie  účastníkov  kurzu.  Krízové 
náhradné riešenia potom idú na úkor kvality.  

- Aj zbory, ktoré organizujú otvorené podujatie pre zbory v oblasti do 
poslednej chvíle nevedia, koľko účastníkov na akciu príde. Vznikajú 
potom  problémy  s ubytovaním,  stravovaním,  či  finančným 
zabezpečením akcie.

- Zbory si organizujú svoje podujatia a program. Je nezáujem vyslať pár 
reprezentantov za zbor na inú otvorenú, či oblastnú akciu

Bola pripomienka zo strany zborov, že v mnohých prípadoch oblastné akcie 
narúšajú  ich  zborový  plán  akcií.  Mnohých  prípadoch  sú  negatívnym 
faktorom  vysoké  cestovné  náklady.   Preto  zbor  dá  prednosť  svojmu 
podujatiu.

Riešenie:
- určiť pevné termíny nosných oblastných podujatí, platné pre  každý 

rok  (napr.  posledný  júnový  víkend  Dni  prof.  Hlaváča,  posledný 
augustový víkend Oblastný zraz,....) 

- viac osobne komunikovať so zborovými vodcami, využívať na to aj  
rôzne oblastné podujatia (napr. uskutočniť jednanie pred oblastným 
zhromaždením so zbor. vodcami počas Skautských dní prof. Hlaváča 
a oblastného zrazu). 



6. Situácia s chatou Kanné
Mestské  zastupiteľstvo  schválilo  odpredaj  chaty  Slovenskému  skautingu. 
Súčasný nájomca sa však proti rozhodnutiu zastupiteľstva odvolal.

7. Informácia o členskej základni v oblasti
K tomuto bodu je v čísle článok

8. Rôzne.
Boli schválené návrhy:

- vydať príručky, ktoré boli vydané oblastnou radou aj formou CD
- vydať na CD Skautský spevník    

KOĽKO NÁS V OBLASTI JE?

Podľa údajov z ústredia je v našej oblasti zaregistrovaných 17 zborov. Podľa 
všetkého  sa  v tomto  toku  neregistroval  92.zbor  Sobrance.  58.  zbor  Volovec 
Rožňava zaregistrovaný je, jeho členská základňa však klesla pod 20 členov a zbor 
tým stráca  právnu subjektivitu.  Tohto  roku sa  nezaregistroval  109.zbor  Gemini 
Prešov. Zbor zanikol iba administratívne, prakticky sa zlúčil so 49.zboru Geronimo 



Prešov a jeho oddiely pracujú v uvedenom zbore. Nové zbory v oblasti sú 118.zbor 
Biely Kríž Košice a 125.zbor Sirius Vranov nad Topľou. Ešte v jeseni 2003 prešli 
pod  Východoslovenskú  oblasť  zbory  Rómskeho  skautingu  z Prešova,  Svini 
a Varhaňoviec.  Tohto  roku  v rámci  našej  oblasti  vytvorili  124.zbor  Rómskeho 
skautingu so sídlom v Prešove. 

Skautské oddiely našej oblasti v súčasnosti existujú v okresoch Košice 1 až 
4,  Rožňava  a Michalovce  v Košickom kraji.  Okresy  Prešov,  Sabinov,  Bardejov, 
Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Vranov v Prešovskom okrese. Sídla 
zborov, počty členov a oddielov si môžete porovnať v nasledujúcej tabuľke.   

p.č. číslo, názov zboru sídlo zboru počet členov počet odd.
1. 42.zb. Skauti prof.Hlaváča Zborov 44 4
2. 43.zb. prof. Š. Hlaváča Dlhá Lúka 108 6
3. 49.zb. Geronimo Prešov 75 5
4. 58.zb. Volovec Rožňava 14 1
5. 65.zb. Brabeňaki Sabinov 56 3
6. 67.zb. skautov a skautiek Stropkov 114 7
7. 68.zb. Biele vrany Košice 100 4
8. 74. zbor Košice 25 2
9. 84.zb. Mustang Hudcovce 28 2

10. 94. zbor Slovenská Kajňa 26 2
11. 100.zb. Havran Strážske 51 4
12. 112.zb. Prameň Prešov – Sekčov 125 6
13. 115.zb. Skudos Lipany 61 4
14. 118.zb. Biely kríž Košice 29 2
15. 120.zb. P. Bileca Humenné 38 3
16. 124.zb. Rómskych skautov Prešov 213 4
17. 125.zb. Sírius Vranov nad Topľou 34 2

spolu 1141 61

Pre  porovnanie  uvediem  tabuľku  koľko  registrovaných  členov  Slovenského 
skautingu pôsobí v regióne Východného Slovenska, na území dvoch krajov a troch 
skautských oblastí – Východoslovenskej, Podtatranskej a Rómskej :

Východoslovenská Podtatranská Rómska spolu
Prešovský 922 526 166 1614

Košický 219 147 627 993
spolu 1141 673 793 2607

Zatiaľ máme registráciu ku dňu 31.1.2004. Vieme už, že je neúplná a v súčasnej 
dobe máme už v oblasti 19.-ty zbor v Hermanovciach, ktorý má 68 členov.



ADRESÁR

vodca oblasti Jozef Mikloš V. Clementisa 16 080 01 Prešov
Zástupca obl.vodcu Juraj Straka Poludníková 4 04001 Košice
obl. inštruktorka Mgr. Anna Treľová Sídl. 1.mája bl. B-1 09301 Vranov
obl. kancelár Oliver Vafek M. Benku č.1 08001 Prešov
Člen rady – rozvoj Daniel Slivka ml. Mlynská 700/8 09101 

Stropkov
člen rady Martin Kahanec Jurkovičova 12 08001 Prešov
člen rady Jozef Kunč Mierová ul. Č.628 07222 

Strážske
ADUR Martin Raškovský Rím.-kat. f.ú.Dlhá 15 09301 Vranov
preds. Revíz. rady Anna Zabloudilová Družstevná č.502 07222 

Strážske
42.zb. Zborov Pavol Kowalski Mlynská 334 08633 Zborov
43.zb. Dlhá Lúka František Gura Dlhá Lúka, Hlavná 8 08501 

Bardejov
49.zb. Prešov Andrea Liptáková Októbrová č.81 08001 Prešov
58.zb. Rožňava Milan Soldán Nižná Maša č.422 04921 Betliar
65.zb. Sabinov Marián Gargalovič Ružová ul. Č.7 08301 Sabinov
67.zb. Stropkov Daniel Slivka ml. Mlynská 700/8 09101 

Stropkov
68.zb. Košice Mgr. Ján Vinter Potočná č.22 04001 Košice
74.zb. Košice Mgr. Oskar Schiffler Južná trieda 43 04001 Košice
84.zb. Hudcovce Cyril Kuľha Hudcovce č.116 06745 

Topoľovka
94.zb. Slov. Kajňa Roman Konečný č.d.83 09402 Sl. 

Kajňa
100.zb. Strážske Jozef Kunč Mierová ul. Č.628 07222 

Strážske
112.zb.Prešov-Sekčov Martin Kahanec Jurkovičova 12 08001 Prešov
115.zb. Lipany Lukáš Poklemba Janka Kráľa 10 08271 Lipany
118.zb. Košice Matej Mikulajčík Karpatská č.2 04001 Košice
120.zb. Humenné Jozef Kozmon Kukorelliho č.24 06601 

Humenné
124.zb. Róm. Skaut. Brigita Juhásová Dukelská 23/27 08701 

Giraltovce
125.zb. Vranov n/Topľ. Pavol Fiala Sídl. Juh, č.1064 09301 Vranov

MYSLIA TO S KVAKIFIKÁCIOU VODCOV NAOZAJ VÁŽNE?

Skauting nie je nezávislým združením trampských osád (nič nemám proti  
trampingu),  ale  výchovnou  celoštátnou  organizáciou  detí  a mládeže  a členom 
celosvetového skautského hnutia.  Naša legálna činnosť  je  možná na základe  



Stanov schválených ministerstvom vnútra SR a tie sú záväzné pre každého člena,  
teda aj pre vodcov oddielov a zborov.

Rodičia nám zverujú svoje deti živé a zdravé. Skautskí činovníci preberajú 
pri skautskej činnosti plnú zodpovednosť za ich zdravie, aj duchovný rozvoj. Preto 
skautský činovník musí  byť osoba pre výchovu mladej  generácie kvalifikovaná. 
Mali by nás k tomu nútiť aspoň tieto faktory:

• Osobná zodpovednosť. Ak som sa podujal s mládežou pracovať, mal by byť 
môj prvoradý záujem aby som ich vychovával kvalitne a odborne. Aby som 
ich vedel zaujať, pripraviť im zaujímavý program, byť im vzorom.

• Záujem  skautskej  organizácie  o kvalifikovanosť  vodcov,  ale  aj  radcov 
a ostatných činovníkov.  Sk chceme aby skautský program bol príťažlivý aj 
v súčasnej  modernej  dobe,  musí  mať  organizácia  záujem  aby  výchovné 
jednotky viedli  kvalifikovaní  činovníci.  Samozrejme,  že  na zvyšovanie  ich 
odbornosti je im povinná poskytnúť vhodné podmienky.

• Požiadavka ministerstva školstva podmienená udeľovaním finančnej dotácie. 
Smernica MŠ SR podmieňuje udeľovanie dotácie len výchovným kolektívom, 
ktoré vedú kvalifikovaní vedúci. Uznáva pedagogické vzdelanie, ale ak naše 
skautské lesné školy a kurzy.

V praxi  nestačí  len  chcenie  byť  vodcom.  Ak  chcem  byť  pre  mládež  dobrým 
vodcom, musím svoju odbornosť neustále zdokonaľovať. Neodborným prístupom 
k mládeži môžem v ich výchove narobiť viacej škody ako osohu. Zlé svetlo potom 
nepadne iba  na  jeho pôvodcu.  Poškodí  dobré meno  celého skautingu a zneguje 
poctivú a obetavú prácu stoviek ďalších skautských činovníkov.

Tetušky z MŠ pri kontrolách občas pýtajú aj doklad, že vedúci podujatia má 
požadované odborné vzdelanie.  Ak ho náhodou nemá, pohrozia,  ale k sankciám 
zatiaľ nepristúpili. Ale môžu! A v budúcnosti k tomu určite dôjde. Potom nebudete 
môcť na podujatie čerpať dotáciu. Nič to, však sme na východe dosť bohatí. 

AKÁ JE SITUÁCIA S KVALIFIKÁCIOU VODCOV V OBLASTI?

• V oblasti  máme  17  zborov,  z toho  tri  zbory  nové,  ktorých  vodcovia 
zatiaľ nemali možnosť kvalifikáciu získať. Kvalifikovanosť zborových 
vodcov spĺňame na 70,58%.

• Zo 61 oddielov máme 13 nových, t.j.  21,31%. Zo „starých“ oddielov 
máme  iba  13  vodcov  kvalifikovaných.  Zvyšných  35  vodcov  (t.j. 
57,37%)  vodcovský  dekrét  nemá.  Spolu  s 13-timi  vodcami  nových 
oddielov nekvalifikovanosť vodcov v oblasti dosahuje 79% !!!! 

Možno, že situácia je o čosi lepšia. O niektorých vodcoch s dekrétom oblasť nevie, 
lebo vodcovia zborov nám nezaslali evidenčné listy činovníkov zboru. Niekoľko 
vodcov absolvovalo lesnú školu v minulom roku a v blízkej budúcnosti ich čakajú 



vodcovské skúšky. Nebude ich však veľa. O oblastný vodcovský kurz, ktorý končí 
vodcovskou skúškou s dekrétom naši vodcovia záujem nemajú. 

Vyše  trojštvrtinová  nekvalifikovanosť  vodcov  oddielov  v našej  oblasti  je 
viac  ako  povážlivá.  Je  to  hlavne  problém  vodcov  zborov.  Oni  by  mali  mať 
prioritný záujem, aby mali kvalitných vodcov, ale aj radcov. Čo ak ministerstvo 
školstva  naozaj  „dupne  nohou“  a vy  ku  účastníckej  listine  a vyúčtovaniu 
podujatia budete musieť priložiť aj kópiu vodcovského dekrétu, alebo osvedčenie 
o pedagogickom  vzdelaní?  Ak  to  nesplníte,  tak  si  sami  „prestrihnete“  tok 
financií. Možno sa to nestane už zajtra, ale až napozajtra. 

OBLASTNÉ ZHROMAŽDENIE
Vodcovia zborov, skontrolujte si, či údaje súhlasia s vašou registráciou.

Organizačný poriadok SLSK, kapitola 4, časť VI:
• Odst.  8.  Oblastné  zhromaždenie 

je  vrcholným  orgánom  oblasti, 
ktorý  rozhoduje  o zásadných 
otázkach fungovania oblasti

• Ods.10.  Oblastné  zhromaždenie 
tvoria a sú oprávnení hlasovať:
     A/ členovia oblastnej rady
     B/ vodcovia zborov
     C/  vodcovia  oddielov 

s počtom  
     minimálne 15 členov v oddiele

• Odst.11.  Oblastné  zhromaždenie 
rozhoduje  nadpolovičnou 
väčšinou  hlasov  prítomných 
účastníkov s hlasovacím právom, 
pri  účasti  nadpolovičnej  väčšiny 

oprávnených delegátov.
• Stanovy SLSK. Každý delegát má len jeden hlas a hlasuje osobne. Platí to aj 

v prípade, ak delegát zastáva viac funkcií. V našej oblasti zdvojené funkcie 
majú M. Kahanec a D. Slivka (sú aj vodcovia zborov, aj členmi oblastnej 
rady), mgr. Schiffler a Kowalski (sú vodcovia zborov a súčasne aj vodcami 
oddielov. Ztrojenú funkciu má K. Kunč, je členom obl. Rady, vodca zboru, 
aj  oddielu.  Títo  delegáti  majú  v súlade so Stanovami,  nezávisle  od počtu 
funkcií iba jeden hlas.



• OP SLSK, kap.14, časť II. Ak sa delegát nemôže zhromaždenia zúčastniť 
osobne, na základe písomného splnomocnenia môže poveriť náhradníka.

Na  oblastnom  zhromaždení  sú   členovia  oblastnej  rady  a vodcovia  zborov 
delegátmi automaticky (dúfam, že ich menovať nemusím). Nie však vodcovia 
oddielov, u ktorých je požadovaný limit 15 členov v oddieli. Podľa podkladov 
z ústredia  SLSK  delegátmi  oblastného  zhromaždenia  majú  právo  byť  títo 
vodcovia (nie sú uvedení vodcovia oddielov, ktorí sú zároveň vodcovia zborov):

 42.zbor Zborov – žiaden vodca oddielu
 43.zbor Dlhá Lúka – P. Lenk, M. Jurčišinová, M. Gambal, J. Gurová, M. Gura
 49.zbor Prešov – L. Veidnerová, M. Buzalka
 58.zbor Rožňava – žiaden vodca oddielu
 65.zbor Sabinov – M. Sedláčková, J. Červeňák, M. Rabatin

 67.zbor Stropkov – mgr.J. Smetanka, M. Kačurová
 68.zbor  Košice  –  J.  Elečko,  M. 

David, A. Hužičková
 74.zbor  Košice  –  žiaden  vodca 

oddielu
 84.zbor Hudcovce – M. Šimon
 94.zbor  Slovenská  Kajňa  –  K. 

Konečná
 100.zbor Strážske – Ľ. Mihová
 112.zbor  Prešov-Sekčov  –  R. 

Dúbravský, Ľ. Grohola, M. Drusa, 
E. Kivaderová, M. Maníková

 115.zbor Lipany – D. Babiarová, 
M. Bencová, M. Oslovič, L. Loj

 118.zbor Košice – M. Bodnár
 120.zbor Humenné – žiaden vodca 

oddielu
 124.zbor RS Prešov – M. Juhas, F. 

Jeleň, T. Hajduk, R. Gábor
 125.zbor Vranov – M. Jenča

Čiže zo 61 oddielov v oblasti hlasovacie právo na oblastnom zhromaždení má 33  
vodcov.  K tomu treba  pripočítať  17 vodcov  zborov  a 4  členov  oblastnej  rady.  
Spolu  54  delegátov.  Oblastné  zhromaždenie  bude  uznášania  schopné  pri  
minimálnej účasti 23 účastníkov s hlasovacím právom.

Účastníkmi zhromaždenia by mal byť aj oblastný ADUR (asistent duchovnej 
rady) br. Raškovský a predsedníčka oblastnej revíznej komisie sr. A. Zabloudilová. 
Organizačný poriadok však pri týchto funkciách na hlasovacie právo pozabudol, 
majú iba poradný hlas. 

Uvedené  počty  delegátov  sa  môžu  ešte  zmeniť  v prípade,  ak  dôjde 
u oddielov s nižším počtom členov k doregistrácii, resp. k registrácii nového zboru 



aspoň  4  mesiace  pred  konaním  zhromaždenia.  Dnes  už  vieme,  že  delegátom 
pribudnú aj zástupcovia zboru v Hermanovciach. 

SKAUTSKÉ DNI PROF. HLAVÁČA 

V HERMANOVCIACH

3. ročník

usporiadaný na počesť zakladateľa katolíckeho skautingu v Michalovciach, ktorého 
meno má vo svojom názve niekoľko východoslovenských skautských zborov

Termín konania : 25. až 28. júna 2004
Miesto konania : Hermanovce, okr. Prešov. 

Do  obce  sa  dostanete  z Prešova  autobusom  SAD. 
Odchody  autobusov  z Prešova:  piatok  –  16,00;  17,05; 
18,20; 19,30 hod. V sobotu o 07,20 hod.
Obec  leží  na  rozhraní  okresov  Prešov  a Sabinov. 
Z Prešova je to v smere Prešov- Široké, odbočka z obce 
Bertotovce. Zo Sabinova je to smer na Jarovnice.

Ubytovanie : Vo vlastných stanoch,  potrebná karimatka,  spacák,  jedálenské 
potreby (ešus, príbor,...alebo niečo podobné)

Stravovanie : V  sobotu  guláš,  v nedeľu  obed  zabezpečený,  ostatná  strava 
z vlastných zásob.

Účastnícky poplatok: 60,- Sk  



Program :  

Piatok - registrácia  účastníkov, 
ubytovanie,  sv.omša  pod 
holým  nebom,  posedenie 
pri  ohni,  predstavovanie 
prítomných zborov, spev

Sobota - Skautský  orientačný 
prebor  zameraný  na 
plnenie  nováčikovskej 
skúšky,  work-shopy  – 
viazané  táborové  stavby, 
lukostreľba, tvorivé dielne 
práca  s kožou  a pod., 
športové  súťaže,  večer 
táborák a nočná hra.

Nedeľa - Sv.  omša,  pietny  akt  pri  hrobe  prof.  Hlaváča,  kvíz:  prof.  Hlaváč 
a skauting, slávnostný obed. Poobede likvidácia táboriska  

V prípade nepriaznivého počasia je pripravená „mokrá“ varianta programu.



EXPERIMENT

Základné kurzy sme už realizovali rôznymi spôsobmi. Najprv sme to
skúšali  klasickou  formou  prednášok  počas  jedného  víkendu.  Účastníci  kurzu 
dostali  potrebné  informácie  v relatívne  krátkom  čase.   Nevýhodou  bolo,  že 
program bol veľmi nabitý, nebol čas na oddych, či voľnú diskusiu. 

Preto  nás  napadla  myšlienka  robiť  základné  kurzy  dvoj  víkendové.  Prvý 
víkend to boli  prednášky zamerané na piliere skautingu,  históriu,  symboliku,  či 
organizačnú  štruktúru  a systém  vzdelávania.  Druhý  víkend  bol  zameraný  na 
činnosť  oddielu,  metódy  činnosti  skautského  oddielu,  bezpečnosť  pri  činnosti 
a právne  normy  súvisiace  so  skautskou  činnosťou.  Pri  tejto  forme  už  účastníci 
nemali otlaky na sedacom svalstve. Bol čas aj na relaxačné pružiny, i voľné debaty. 
Nevýhodou je však dlhšia doba kurzu, dvakrát náklady na cestovné. Ten, kto sa 
z rôznych  príčin  nemohol  zúčastniť  druhej  časti  kurzu  však  nemohol  získať 
certifikát.

Tretiu skrátenú jednodňovú formu sme realizovali 5.júna toho roku. Než sme 
však k tejto forme mohli pristúpiť, musela byť spracovaná a vydaná príručka pre 
Základné kurzy. V nej sú spracované všetky témy, ktoré predpisuje organizačný 
SLSK poriadok pre základný kurz. Povinnosťou každého účastníka kurzu bolo si 
príručku riadne preštudovať.  Samotný kurz bol realizovaný seminárnou formou. 
Inštruktori  kurzu  a jeho  účastníkmi  besedovali  s účastníkmi  na  dané  témy. 
Konfrontovali  ich   so  skutočnou  činnosťou  skautského  oddielu,  upresňovali 
niektoré  pojmy,  ktoré  účastníkom  kurzu  neboli  jasné  z príručky.  Na  záver 
jednodňovky boli spokojní aj inštruktori, aj účastníci. Kurzu sa zúčastnili ľudia zo 
novo registrovaných zborov 118. Košice a Hermanovce. Prakticky ale tieto zbory 
vyvíjali skautskú činnosť už minulého roku, preto sa nemôžeme veľmi čudovať, že 
boli aktívnymi účastníkmi počas semináru. 

Záverom  oblastní  činovníci  konštatovali,  že  v budúcnosti  bude  možné 
realizovať či už celo víkendové, alebo „skrátené“ varianty základných kurzov. 

Absolventi Základného kurzu zo dňa 5.6.2004.
Miroslav BODNÁR č.cert.53/2004
Lucia GARBEROVÁ 54/2004
Armand KRČÍK 55/2004
Eva NOVOTNÁ 56/2004
Eva ROTHOVÁ 57/2004
Branislav ŠÁNDOR 58/2004
Zuzana TOBIAŠOVÁ 59/2004
 



KURZ SLOPI

Kurz  SLOPI,  či  kurz 
viazaných  stavieb  ponúkli 
Slovenskému  skautingu  naši 
bratia  v Holandsku.  Od  nás 
potrebovali  zbory,  ktoré  by 
kurz  pripravili  materiálne 
a organizačne. V našej oblasti 
sa podujal na realizáciu kurzu 
112.zbor  PRAMEŇ  Prešov-
Solivar,  konkrétne  jeho 
prípravou  bol  poverený 
br.Chmeliar - Turista. Kurz sa 
uskutočnil  21.  až  23.mája 
u sestry  Tanky  na  Juskovej 
Voli.  O kurz  bol  záujem 
a zišlo  sa  na  ňom  okolo  30 
účastníkov  hlavne  z východného  Slovenska.  Kurz  bol  naozaj  medzinárodný. 
Okrem Slovákov a našich Rómov sa zúčastnili štyria inštruktori z Holandska, ba aj 
skaut a skautka z poľského Sanoku. 

KURZ MAUGLÍ V DŽUNGLI

Kurz  organizovala  pre  východné 
Slovensko  Programová  rada  SLSK. 
Viedli  ho  traja  inštruktori  vedení  br. 
Bocianom zo Žiliny.  Kurzu sa zúčastnil 
aj  pozorovateľ  z českého  Junáka. 
Obdobne  ako v predchádzajúcom kurze, 
tentoraz  kurz  po  materiálnej  stránke 
zabezpečovala  oblastná  rada.  V dňoch 
28.  až  30.mája  sa  kurzu  zúčastnilo  22 
frekventantov,  hlavne  z nášho  regiónu. 
Kurz  je  špeciálom  pre  vedúcich  vĺčat 
a včielok. 



ČO NÁS ČAKÁ, ČO NÁS NEMINIE.....

TATRACOR

Stredoeurópske skautské jamboree. Koná sa v našom regióne. Príležitosť, ktorá sa 
na Slovensku nenaskytne každý rok.

OBLASTNÝ ZRAZ – 4. ročník

Uskutoční 27. až 29. augusta 2004. 
Pozvánky dostanete včas.
 



FINANČNÁ KOMISIA

Vo februári Finančná komisia SLSK, v ktorej našu oblasť zastupuje Pony 
Gura vytvorila kľúč podľa ktorého bude dotácia Ministerstva školstva prerozdelená 
na vyššie  organizačné zložky (náčelníctvo,  rady,  ústredie),  medzinárodné akcie, 
Tatracor a nižšie organizačné zložky (oblasti a zbory). Ústredie podľa tohto kľúča 
a Vami vykázanej  činnosti  za rok 2003 prerozdelila balík určený na transfer  na 
zbory  a oblasti.  Na júnovom zasadaní  komisie  sa  ešte  doriešili  sporné  prípady. 
Tabuľku s uvedenými sumami pre jednotlivé sa nám nepodarilo zatiaľ získať, bude 
pravdepodobne uvedená v júnových Skautských zvestiach.    

Ako  sme  s telefonátu  s ústredím  zistili,  ústredie  v súčasnej  dobe  finišuje 
s vyhotovovaním jednotlivých zmlúv, ktoré by zbory mali v krátkom čase dostať. 
Po ich podpísaní by do konca mesiaca mali na účty nabehnúť aj peniaze.

Oblastná  rada  praje  všetkým  skautkám  a  
skautom  Východoslovenskej  oblasti        
príjemné  a veselé  prežitie  letných  prázdnin 
so  nezabudnuteľnými  zážitkami    a stále 
modrou oblohou.

Vydal  Slovenský  skauting  –  Východoslovenská  oblastná 
rada  v Prešove.  Nepredajné,  len  pre  vnútornú  potrebu. 
Neprešlo  jazykovou  úpravou.  Náklad  50  kusov.  Termín 
vydania jún 2004. Redakčná rada: Mikloš, Vafek,
 Buzalka
Kontakt : Jozef Mikloš, V.Clementisa č.16, 080 01 Prešov. 
Č.t.  051/7713435,  mobil  0907/953801,  E-mail: 
slskvychod@pobox.sk
Bank. Spojenie:  Tatrabanka a.s.  pobočka Prešov,  č.ú. 266 

671 8114/1100
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Skaut a príroda

Kráčajú skauti tichým nočným lesom,
Škoda, že medzi nimi aj ja nie som.

Kráčajú a pozorujú prírodu okolo seba,
Šepot lístia, vôňu ihličia a hviezdy neba.

Hľadia na hviezdnaté nebo nad hlavami,
Lež i na trávu pod svojimi nohami.

Hľadia na to všetko vo veľkom vytržení.
Ach, akí sú všetci prírodou očarení.

Ta príroda je ich veľký kamarát,
Každý skaut ju má veľmi rád.

Ona ho tiež nadovšetko miluje,
A z celého svojho srdca mu dôveruje.

Verí mu, že jej nikdy neublíži,
Že si ju obľúbi, že sa s ňou zblíži.

Verí mu, veď vie že má ju rád,
SKÚS BYŤ AJ TY JEJ KAMARÁT !!!

Lukáš Kaščák
67. zbor, Stropkov
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