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Zloženie oblastnej rady a počet jej členov závisí od rozhodnutia výročné-
ho oblastného zhromaždenia. Na diskusiu predkladáme návrh zloženia oblastnej 
rady pre obdobie od konca roka 2004 až 2006.
Vodca oblasti – organizačný poriadok uvádza, že mal ním byť skaut, alebo 

skautka, ktorá dosiahla vek 21 rokov a je držiteľom vodcov-
ského dekrétu.

Zástupca obl. vodcu – činovník, alebo činovníčka SLSK starší ako 18 rokov a je 
držiteľom vodcovského dekrétu.

Oblastný inštruktor – skaut alebo skautka, ktorý je držiteľom inštruktorského 
dekrétu SLSK

Oblastný ADUR - (asistent duchovnej rady), najideálnejšie by bolo, keby ním 
bol duchovný, resp. absolvent teologickej fakulty. Minimálny 
vek 18 rokov.  

Oblastný kancelár – má na starosti administratívu súvisiacu vedením oblastnej 
kancelárie. Je ním člen (členka) SLSK, ktorý dosiahol vek 18 
rokov.

Člen rady pre rozvoj – Je ním člen (členka) SLSK, ktorý dosiahol vek 18 rokov.
Obl. ekonóm - člen (členka) SLSK, ideálne ak má vyštudovaný daný odbor 

a dosiahol vek 18 rokov.
Je to návrh. Nikde nie je napísané, že oblastná rada musí mať tieto funkcie 

a toľký počet členov. Organizačný poriadok predpisuje prvé tri funkcie. V našej 
oblastnej rade ekonómku do konca funkčného obdobia vykonáva bývalá skaut-
ka,  ktorej  zamestnaním  je  práve  účtovníctvo  pre  neziskové  organizácie.  Na 
jednej strane je nezávislá (čo pre nás je dobré, nemusí brať na nás profesionálne 
žiadne ohľady), k rade ju nič neviaže, nie je členkou rady. Na druhej strane nám 
to napriek svojmu zamestnaniu robí zdarma. Nebolo by však na škodu, ak by 
ekonóm (ekonómka) bol členom rady, ktorý je do celkovej činnosti oblastnej 
rady priamo zainteresovaný. 

ADUR je zároveň členom celoslovenskej Duchovnej rady SLSK. V tomto 
volebnom období nebol priamo členom rady, na jej rokovania bol však prizýva-
ný. Keďže duchovný rozmer v skautingu je dôležitý, dávame na zváženie návrh, 
aby oblastný ADUR bol priamo členom rady. 

Medzi najdôležitejšie úlohy oblasti  patrí  vzdelávanie (to má na starosti 
oblastný inštruktor, funkcia daná organ. poriadkom) a rozvoj. Preto navrhujeme, 
aby bol aj naďalej člen obl. rady pre rozvoj. 

Oblastný kancelár je špecifikom našej oblasti. Nevýhodou našej oblasti je, 
že je územne veľmi rozťahaná. Od Rožňavy po Medzilaborce. Oblasť plní rôzne 
úlohy, napr. aj kompletovanie údajov pre RpD, ústredie, podľa potreby vydáva 



príručky, Oblastník, plní rôzne administratívne úlohy. Bolo by dobré, aby sme 
centrum oblasti  zachovali, preto doporučujeme aj funkciu kancelára (resp. ta-

jomníka,  sekretára,...) 
ponechať.

Okrem oblastnej 
rady  budeme  voliť  aj 
revíznu  komisiu 
a člena  celoslovenskej 
finančnej komisie. 

O tom ako bude 
zostavená nová oblast-
ná  rada  rozhodne  vý-
ročné  oblastné 
zhromaždenie.  Nene-
chávajme  to  však  na 
poslednú  chvíľu.  Na 
zhromaždenie  by mali 
prísť  delegáti  už 
s jasnou  predstavou. 

Od nás všetkých záleží ako bude oblasť v budúcnosti funkčná. 

VODCOVIA ZBOROV, skontrolovali ste si delegátku vodcov oddielov 
na oblastné zhromaždenie  v minulom čísle? Prípadné nezrovnalosti  
hlásiť oblastnej rade.

V Skautských  zvestiach  ste  určite  dočítali,  že  ekonomickí  odborníci 
z ústredia sú ochotní pre ekonómov zborov usporiadať kurz účtovníctva. Sami 
dobre viete, kto bol za minulý rok penalizovaný. S vyúčtovaním dotácie sú stále 
u mnohých zborov problémy.  Potom iba hľadáme „objektívne príčiny“ prečo 
sme vyúčtovanie skopali, alebo neodovzdali v termíne. Oblastná rada je ochotná 
organizačne kurz pripraviť a pozvať odborníkov z ústredia. Musíme však vedieť, 
či je v oblasti o kurz záujem. Preto neváhajte a hláste sa! Poštou (8 Sk známka 
z dotácie MŠ) na kontaktnú adresu Jozef Mikloš, V. Clementisa 16, 080 01 Preš-
ov, e-mailom  slskvychod@pobox.sk, alebo  unkas@pobox.sk, resp. telefonicky 
po 15-tej hodine na mobil 0907/953801.

mailto:unkas@pobox.sk
mailto:slskvychod@pobox.sk


ADRESÁR

Meno telefón e-mail

vodca oblasti Jozef Mikloš 0907/953801 slskvychod@pobox.sk
Zástupca obl.vodcu Juraj Straka 0905/867094 astinka@pobox.sk
obl. inštruktorka Mgr. Anna Treľová 0908/198596
obl. kancelár Oliver Vafek 0903/553624 unkas@pobox.sk
Člen rady – rozvoj Daniel Slivka ml. 0905/956248 dany67@pobox.sk
člen rady Martin Kahanec 0907/975841 ktosom@hotmail.sk
člen rady Jozef Kunč 0903/571784
ADUR Martin Raškovský 0905/104033
preds. Revíz. Rady Anna Zabloudilová 0908/851027
42.zb. Zborov Pavol Kowalski 0907/534463
43.zb. Dlhá Lúka František Gura 0903/532118 43zbor@scouting.sk
49.zb. Prešov Andrea Liptáková 0908/892797 pistalka@orangemail.sk
58.zb. Rožňava Milan Soldán 0907/992690
65.zb. Sabinov Marián Gargalovič 0908/488697 65zbor@brabenaki.sk
67.zb. Stropkov Daniel Slivka ml. 0905/956248 skauti67@pobox.sk
68.zb. Košice Mgr. Ján Vinter 0902/747376 vinter@vsl.sk
74.zb. Košice Mgr. Oskar Schiffler 0905/260691 oskarsch@oskarsch.sk
84.zb. Hudcovce Cyril Kuľha 0908/983552
94.zb. Slov. Kajňa Roman Konečný 057/4494207
100.zb. Strážske Jozef Kunč 0903/571784
112.zb.PO-Sekčov Martin Kahanec 0907/975841 ktosom@hotmail.sk
115.zb. Lipany Lukáš Poklemba 0908/340456
118.zb. Košice Matej Mikulajčík 0908/988569 matej.mikulacik@scouting.sk
120.zb. Humenné Jozef Kozmon 0905/983947 120zbor@scouting.sk
124.zb. Róm. Sk. Brigita Juhásová 0907/668381
125.zb. Vranov Pavol Fiala 0907/440900 siriusvt@mjportal.sk
Hermanovce Marta Grejtáková 051/4594749

Toho roku sa v dňoch 25. až 27. júna konal už 3. ročník Skautských dní 
prof. Hlaváča v Hermanovciach.  

Podujatie začalo v piatok. Neďaleko od obce na okraji lesa začalo rásť tá-
borisko. Okolo 18-tej hodiny prišiel prudký lejak. Skauti zo 43.zboru Dlhá Lúka 
pri stavbe hangáru zmokli do nitky. Počasie vytrvalo „špásovalo“, preto sme sa 
u časti  účastníkov akcie  rozhodli  pre náhradné ubytovanie  vo voľných pries-
toroch po bývalej krajčírskej dielni v dedine. Brat Pony Gura pohotovo nainšta-
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loval projektor s videom a premietal kazety z táborov 43. zboru. Lialo celú noc, 
no v sobotu ráno sa počasie umúdrilo. Všetci účastníci sa presunuli na táborisko. 
Dobudoval sa tábor, vztýčila štátna vlajka a vlajka zboru v Hermanovciach. Po 
oficiálnom zahájení sme rozbehli program. Jednou z jeho časti bol aj skautský 
prebor zameraný na plnenie nováčikovskej skúšky. Na štarte sa zišlo 20 trojčlen-
ných  hliadok.  Hlavne  zo  zboru  v Hermanovciach,  Lipian  (jedno  samostatné 
družstvo bolo postavené oddielom z obce Lúčky, ktorý patrí pod 115.zbor Lipa-
ny),  Humenného,  i Sobraniec.  Na  jednotlivých  stanoviskách  boli  komisármi 
roveri a roverka zo 118.zboru Biely kríž Košice, Joshi z Úbreža a Tóno zo Sob-
raniec. Pri vyhodnocovaní preboru sme boli milo prekvapení. Prvému družstvu 
z Hermanoviec unikol len jeden bod. Hneď za nimi bola hliadka zo 120.zboru 
Humenné, na treťom znova domáci. Bodové rozdiely medzi prvým a posledným 
družstvom boli malé. Množstvo družstiev hlavne v strede tabuľky mali rovnaký 
počet bodov a o celkovom poradí rozhodla iba dĺžka času na trati. S potešením 
sme mohli konštatovať, že víťazom je 

každý, kto sa súťaže zúčastnil.
Medzitým chalani  zo  112.zboru  Prameň  Prešov  –  Sekčov  pripravovali 

materiál na viazané stavby, Green zo 49.zboru lanový traverz. Tí ktorí, ukončili 
súťaž sa zapájali do jednotlivých aktivít. Či už to boli spomínané viazané stav-
by, lukostreľba, krátkodobý kurz výroby lukov a šípov, loptové hry,..... Dopolu-
dňajší program ubehol veľmi rýchlo. 

Popoludní o 15-tej hodine bolo posvätenie skautskej krížovej cesty, ktorá 
sa tiahla od táboriska po lesnej ceste s nádherným prírodným prostredím. Po ná-
vrate z krížovej cesty prebiehal rôzny športový program, loptové hry a súťaže. 
Nechýbalo  však  ani  kultúrne  vystúpenie  domáceho  folklórneho  súboru  Her-
manovčan,  ani  jeho  detskej  časti  Hermanovček.  Keď  konečne  sa  začalo 
stmievať, zo štyroch svetových strán bol zapálený táborový oheň. Počas oficiál-



nej časti  sme si  zaspievali,  zástupcovia jednotlivých skautských zborov pred-
stavili svoje zbory a prezentovali ich činnosť. Po 22-tej hodine bola oficiálna 
časť táboráku otvorením kruhu čistoty ukončená. Mnohí sa už nemohli dočkať 
nočnej hry. Pre ostatných ostalo dosť času na posedenie si pri ohníku, rozhovo-
ry, alebo opekanie špekáčikov, či slaninky pri ohníku.

Kým sobotu sme trávili v prírode, nedeľa bola sviatočná. Ráno začala svä-
tou omšou a po nej nasledoval pietny akt pri hrobe profesora Štefana Hlaváča. 
Časť účastníkov, ktorá nemala práve najideálnejšie spoje domov si balila svoje 
osobné veci.  Ostatní sa zúčastnili  kvízu o živote profesora Hlaváča. Kvíz bol 
spojený  aj s lúštením tajničky. Zvíťazilo družstvo z oddielu Lúčky (115.zbor 
Skudos  Lipany),  na  druhom mieste  družstvo  z Hermanoviec  a treťom mieste 
družstvo zo 118.zboru Košice. Nasledoval slávnostný obed a oficiálne ukonče-
nie 3. ročníka Skautských dní profesora Hlaváča.

Čo na záver? 
Akcie sa zúčastnilo 
vyše  140  skautov 
a skautiek  (nie  vš-
etci  sa  zaregis-
trovali) zo 43.zboru 
prof.  Hlaváča Dlhá 
Lúka,  49.zboru 
Geronimo  Prešov, 
92.zboru  Sobrance, 
112.zboru  Prameň 
Prešov  –  Sekčov, 
115.zbor  Skudos 
Lipany,  118.zboru 
Biely  Kríž  Košice, 
120.zboru P. Bileca 
Humenné, 125.zbor 

Sirius Vranov nad Topľou a samozrejme z domáceho zboru Hermanovce. Až na 
piatok večer, kedy sme museli použiť „mokrý variant“ nám počasie prialo a pri-
pravený program sme mohli  plne využiť. Verím že program, ale aj stretnutia 
skautov a skautiek,  nové priateľstvá a kontakty medzi  členmi rôznych zborov 
Východoslovenskej oblasti  zanechajú u účastníkov dobré spomienky.              

 Veľmi kladne bolo hodnotené aj to, že na nás nezabúda ani náčelníctvo 
Slovenského skautingu. Podujatia sa zúčastnila aj naša patrónka z náčelníctva 
sestra Ďuďa Mazancová za čo jej v mene oblastnej rady ďakujem.

Za realizáciu úspešného podujatia Východoslovenskej oblasti predovšet-
kým  patrí  poďakovanie  nášmu  ADUR-ovi  br.  Raškovskému  i činovníkom 
domáceho  zboru  z Hermanoviec.  Nesmieme  zabudnúť  ani  na  42.zbor  prof. 
Hlaváča vo Zborove, ktorý pre podujatie zapožičal tábornícky materiál, ani na 
skautov 43.zboru Dlhá Lúka, ktorí mokli pri stavbe tábora a zabezpečovali piat-



kový program mokrého variantu. Pri sobotňajšom programe znamenite pomohli 
skauti a skautky 112.zboru Prešov, či 118.zboru Košice. Samozrejme vďaka pa-
trí  aj  členom  združenia  Rodina  profesora  Hlaváča  a občanom  Hermanoviec 
s ktorými spolupráca pri realizácii podujatia bola výborná.

Napriek tomu, že 3. ročník skautských dní bol úspešný, oblasti chýbajú 
skúsení  roveri  a roverky  potrební  pre  servis  a realizáciu  podujatí  v veľkým 
počtom účastníkov. Všetka česť skautom a skautkám zo 112.zboru Sekčov, 118. 
zboru Košice, 43.zboru Dlhá Lúka a ďalším jednotlivcom. Odviedli kus poctivej 
práce.  Zišlo  by  sa  ich  ale  o mnoho  viac.  Ďalšou „bolesťou“  je  nahlasovanie 
účastníkov zo strany zborov. Vysoký počet účastníkov na akcii nás teší, ale nás 
znovu prekvapil. Do poslednej chvíle sme netušili koľko ľudí príde, podľa vo-
pred prihlásených sme odhadovali ani nie stovku.    

3. ročník Skautských dní prof. Hlaváča je už minulosťou. Do videnia na 
štvrtom ročníku v roku 2005.    

   

MALI  STE  ZÁUJEM?

 V Skautských 
zvestiach  bola  ponuka 
o účtovnícky  program  pre 
neziskové organizácie. Cena 
programu bola stanovená na 
5000,- Sk.  Zdalo sa to Vám 
drahé?  Radšej  sa  budeme 
trápiť  s účtovníctvom?  Ter-
mín  prihlásenia  bol  do  31. 
mája. Ak máte záujem skús-
te si  ešte program objednať 
na  ústredí  (e-mail:  hela@s-
couting.sk)   

Máte problémy so „svojimi“ deckami? Neviete si poradiť s prog-
ramom? Neviete ich zaujať?

Nemusíte si to hneď hádzať.



Máme tu pre Vás od 6. do 12. 8. 2004

Miesto kurzu: lúka pod chatou Pustý mlyn (chata Olájoš) v katastri obce Suchá 
dolina, okr. Prešov
Poplatok je 600,-Sk

Ubytovanie v stanoch (v prípade nepriaznivého počasia v  chate)

Kurz je určený pre záujemcov od 14 rokov, ktorí vedú, alebo sa chystajú viesť 
družiny. Radcák je tiež podmienkou pre účasť na lesnej škole.

Tak neváhajte a poďte sa s nami zabaviť a niečo sa naučiť. A potom sa aj vy 
môžete takto smiať.

Prihlásiť sa môžete buď poslaním návratky z Oblastníka na adresu J. Mikloš, V. 
Clementisa 16, Prešov, prípadne mailom na unkas@pobox.sk alebo slskvycho-
d@pobox.sk či telefonicky na 0907 953 801 (Mufi) prípadne 0907 931 271 (Un-
kas)
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Zraz:  6.augusta o 09,30 na autobusovej stanici SAD v Prešove, ná-
stupište č.3.  Ak by ste nestihli, ďalší spoj na Ľubovec – Sedlice – Margecany 

ide o 11,40 hod. Vystúpi-
te  v obci  Suchá  Dolina. 
Zo  zastávky  prejdete  na 
začiatok dediny a napojíte 
sa  vpravo  na  panelovú 
cestu  ku  kameňolomu. 
Lesnou  cestou  obídete 
lom  a dôjdete  k potoku 
Sopotnica.  Prejdete  po 
moste na asfaltovej lesnej 
ceste  odbočíte  doprava. 
Asi  po  500  m  natrafíte 
vpravo  na  chatu.  Okolo 
nej zídete ku potoku a ste 
na táborisku. 

Finančná  kalkulácia 
kurzu na osobu:
Príjmy
Účast. popl.        600,- Sk
Dotácia MŠ        490,- Sk
Spolu      1090,- 
Sk
Výdavky
Strava  (80,-  Sk  na  deň)

       560,- 
Sk
Nájom  táboriska,  resp. 
chaty v prípade
zlého počasia (50,- Sk za 
noc)            300,- Sk
doprava  účastníkov  Preš-
ov – Suchá Dolina
a späť 104,- Sk
Réžia,  materiál,  prevoz 

materiálu, cestovné 
pre prednášajúcich 100,- Sk
rezerva                                                                                      26,- Sk                                  
spolu          1090,-Sk

NAJNESKORŠÍ  TERMÍN  PRIHLÁSENIA  DO 01.06.2004 !!!
VŠETKÝM, ČO CHCÚ ZAŽIŤ NIEČO VÝNIMOČNÉ



27. až 29. augusta v     Juskovej Voli  

SURVIVAL je pre Vás „malina“. Výborne. Ste dobrí zálesáci? Vyskúšajte 
sa! POZOR! Súťaž o hodnotné ceny.

Počas oblastného zrazu 28.  augusta sa uskutoční orientačný pretek 3-člen-
ných hliadok. Nezabudnite si sebou doniesť buzolu. GPS tiež nie je na zaho-
denie. Mapy dodáme. Vašou úlohou bude dostať sa do Juskovej Vole na kótu  
Črchlinu, z nej v neďalekej obci zistiť jeden dôležitý údaj a na čo najkratšou 
cestou sa dostať späť na miesto zrazu.

Čo bude pripravené pre mladších skautov a skautky?

Malá súťaž 3-členných hliadok v okruhu Juskovej Vole. Chcete skúsiť lanový 
traverz? Výborne! Stačí sa len prihlásiť. Že neviete strieľať z luku? Žiaden prob-
lém, naučíte sa. Skúšali ste prejsť bludiskom? Budete mať možnosť!

Okrem toho športové hry, súťaže, posedenie pri táboráku

Kde to vlastne bude? Škola v prírode Juskova Voľa.  (Mapa na zadnej 
strane). 

Kde si zložím svoje ubolené kosti? Predsa do stanu, ktorý si donesiem. Roveri 
kľudne aj pod „širákom“. 

Čo ma to zase bude stáť? 80,- Sk
Dosť, čo za to? Raňajky, večera, raňajky
Čo ešte? Skautské tričko za 40,- Sk 

Kde sa máme prihlásiť? Poštou na adresu: 
Jozef  Mik-
loš,  V.C-
lementisa 
16,  080  01 
Prešov. 
(pripomí-
nam, že po-
štovné  stojí 
8,-Sk,  ktoré 
môžete 



hradiť  z dotácie  MŠ).  E-mailom na  adresu:  sl-
skvychod@pobox.sk, resp. unkas@pobox.sk, te-
lefonicky po 15-tej hodine 0907/953801

KTO NEPRÍDE, NEZAŽIJE!
NÁVRH  NA  ČLENA  OBLASTNEJ  RADY,  REVÍZNEJ  RADY 
A ČLENA FINANČNEJ KOMISIE SLSK

Zbor (číslo a sídlo):

Meno kandidáta

Narodený

Držiteľ vodcovského – inštruktorského dekrétu: áno  -  nie

Navrhovaná funkcia:

Činnosť v skautingu (v krátkosti od kedy člen SLSK, zastavané funkcie, absol-
vovanie VLŠ, alebo ILŠ, kurzov a pod.) 

mailto:unkas@pobox.sk
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Podpis a pečiatka vodcu zboru:

Výbava na Radcovský kurz,
či iné pobytové podujatie v stane

Tohoročný oblastný Radcovský kurz sa na rozdiel od predošlých rokov neus-
kutoční v chate ale bude na lúke a ubytovanie účastníkov a tímu bude v stanoch. 
Chata,  blízko  lúky  bude  slúžiť  ako  základňa  v prípade  zlého  počasia  a ako 
„poľná“ kuchyňa.  Tento Radcák bude mať  teda prívlastok lesný.  Taký lesný 
Radcák, a tiež aj iné pobytové podujatie s prespaním v stane (trebárs posledné 
skautské dni prof. Hlaváča v Hermanovciach), si vyžadujú určitú disciplínu pri 
udržiavaní poriadku a samozrejme aj určitú obvyklú tábornícku výstroj. Tak zá-
kladom je stan (na Radcáku bude o stany postarané), karimatka a spacák (to si 
musíte priniesť sami). Každý by si mal priniesť nejakú tu nádobu na jedlo a pitie 
a samozrejme príbor (doporučuje sa len lyžička). Keďže ide o kurz nemali by ste 
zabudnúť na nejaké tie písacie potreby a zošit. Neoddeliteľnou súčasťou je ob-
lečenie, ktoré by malo pamätať na zmeny počasia, ďalej obuv (pevná aj ľahká), 
hygienické potreby (vrátane toaletného papiera a mydla na pranie), uterák a sa-
mozrejme  pršiplášť.  K štandardu  patria  zápalky,  sviečka,  šnurovačky  (krátke 
kúsky  šnúr  a  špagátov), vreckový  nožík  (dýka  sa  z bezpečnostných  dôvodov 
nedoporučuje)  a tiež  baterka  s náhradnými  článkami  a  žiarovkou.  Dôležitou 
súčasťou táborníckej výbavy je tiež malá sekera a poľná lopatka. Tie však ne-
musí mať každý jednotlivec – na táboroch po jednej do družiny a na radcáku 
jedna  sekera  za  každý  zbor  (na  tom  sa  musíte  dohodnúť,  lopatky  nosiť 
nemusíte). No a súčasťou výbavy každého skauta by mala byť povinne aj KPZ. 
O jej  obsahu  sa  dočítate  v každej  skautskej  príručke  (napr.  v Nováčikovi,  či 
Nováčikovskej od br. Orima čo vydala naša oblasť). Naopak na pobytové podu-
jatia v stanoch sa nehodí žiadna elektronika (vynímajúc digitálky a mobily – aj 
to je špecifické), predmety ohrozujúce zdravie (šable, mačety, výbušniny, jedy, 
zbrane,...) a pod. No a na žiadnom podujatí by nemal chýbať nejaký ten hudob-
ný nástroj, doporučuje sa gitara, fúkacia harmonika, ťahacia harmonika, mando-
lína, banjo,... 
Po tomto článku už dúfam nikto nebude pýtať tábornícku výstroj od zborových 
a oblastných vodcov a oni si ich nebudú musieť po akcii pracne zháňať po lúke. 

Na  pobytových  podujatiach,  bivakoch,  táboroch  a kur-
zoch vám prajem veľa zábavy.
Vydal Slovenský skauting – Východoslovenská oblastná 
rada  v Prešove.  Nepredajné,  len  pre  vnútornú  potrebu. 
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