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OBLASTNÝ  ZRAZ

4.  ročník  Oblastného  zrazu   sa  uskutočnil  posledný  augustový  víkend 
v Juskovej Voli. V strede týždňa si trochu špásovalo počasie, prihlásených bolo iba 
niečo nad sedemdesiat ľudí. Aj pri prihlasovaní akcie na www-stránku ministerstva 
školstva sme nahlásili menší počet. Radšej menej, ako pri prípadnej kontrole utŕžiť 
hanbu. V piatok na obed sa počasie umúdrilo a organizátori zažili „pozitívny šok“. 
Zrazu  sa  zúčastnili  ľudia  zo  43.zboru  Dlhá  Lúka,  49.zboru  Prešov,  65.zboru 
Sabinov,  67.zboru  Stropkov,  84.zboru  Hudcovce,  100.zboru  Strážske,  112.zboru 
Prešov-Sekčov,  118.zboru  Košice,  120.zboru  Humenné,  125.zboru  Vranov 
a 126.zboru Hermanovce. Z 18-tich zborov bolo zastúpených jedenásť. 

Hlavným  bodom  programu  bol  sobotňajší  skautský  prebor. 
V predchádzajúcich rokoch boli jednotlivé stanoviská zamerané na plnenie úloh zo 
zálesáckej zručnosti a skautskej praxe. Tohto roku sme to obmenili a na jedenástich 
stanoviskách zaradili  úlohy „neodborné“, zamerané skôr na šikovnosť, či  zážitok. 

Možno,  že  niektorým  hliadkam  chýbalo 
určovanie azimutu, či úlohy z prvej pomoci, 
ale  nakoniec  stanoviská  so  zlaňovaním,  či 
traverz cez potok neboli tiež na „zahodenie“. 
Na jednotlivých stanoviskách sme mali ako 
rozhodcov  skautky  a skautov  zo  49.  zboru 
Prešov,  84.zboru  Hudcovce,  118.zboru 
Košice, či 112.zboru Prešov-Sekčov.  

Súťaže sa zúčastnilo 23 trojčlenných 
hliadok,  čo  je  v doterajšej  histórii 
skautského  preboru  rekord.  Štyri  hliadky 
postavil  49.zbor  Geronimo  Prešov,  tri 
hliadky   120.zbor P.  Bileca  Humenné,  po 
dva  hliadky  65.zbor  Brabeňaki  Sabinov, 
67.zbor  Stropkov,  84.zbor  Mustang 
Hudcovce,  100.zbor  Havran  Strážske 

a 112.zbor Prameň Prešov-Sekčov, po jednej 118.zbor Biely kríž Košice a 125.zbor 
Sirius Vranov a štyri hliadky boli kombinované zo zborov Dlhá Lúka, Hermanovce, 
Strážske,  Sabinov  a Vranov.  Na  prvom  mieste  sa  umiestnila  hliadka  125.zboru 
Vranov v zložení Antolík, Peter a Tibor Balberčák s výsledným časom 1 hodina 4 
minúty,  druhí  boli  zo  65.zboru  Brabeňaki  Sabinov  v zložení  Frodo,  Petra 
Milčevičová,  Nikola Brecková (čas 1:24), minútu za nimi  boli  tretí  zo 118.zboru 
Košice  v zložení  Michalko,  Molnár  a Radar.  Z čisto  dievčenských  hliadok  sa 
najlepšie  umiestnili  dievčatá  z Humenného  v zložení  Hennelová,  Kozmonová, 



Hudáková a v tesnom závese za nimi Prešovčanky zo 112.zboru Prameň v zložení 
Klimková, Šebejová, Kráľová.

Popoludní po oddychu nasledovali rôzne hry a súťaže, ktoré viedli činovníci 
zo  zúčastnených  zborov.  Až  na  jeden,  v zápale  hry  zlomený  nos  bolo  všetko 
v pohode. Večer sa uskutočnila sv. omša a po nej táborák. 

Zrazu  sa  zúčastnilo  mnoho  zborových,  aj  oddielových  činovníkov,  preto 
v sobotu  popoludní  sme  využili  čas  aj  na  rokovanie  oblastnej  rady,  resp.  ďalšie 
jednania  so  medzi  zástupcami  zborov 
a oblasti. Z oblastnej rady sa zrazu zúčastnil 
vodca  oblasti,  jeho  zástupca  Ali  z Košíc, 
oblastná  inštruktorka  Tanka,  člen  rady  pre 
rozvoj  Xavier,   predsedkyňa  revíznej 
komisie sr.  Zabloudilová a oblastný ADUR 
Maťo  Raškovský.  Zo  zborových  vodcov 
došiel  Cyril  Kuľha  z Hudcoviec,  Jožo 
Lenarčič a Mravček z Humenného, br. Fiala z Vranova, Zobe zo 118.zboru Košice, 
Pony Gura z Dlhej  Lúky, Zápalka zo 112.zboru Sekčov. Z ďalších činovníkov to 
bola Erika Kuľhová (Hudcovce),  Lucia Veidnerová z Prešova a iní.  Počas týchto 
rokovaní sa upresnil aj dátum a miesto výročného oblastného zhromaždenia.    

V nedeľu  bol  voľný  program,  vyhodnotenie  zrazu  a skautského  preboru, 
likvidácia  táboriska.  Keďže  SAD  obmedzuje  v rámci  skvalitnenia  služieb  spoje, 
Juskova  Voľa  je  v nedeľu  „odrezaná  od  sveta“.  Preto  musel  nasledovať  ešte  asi 
hodinový presun do Vechca na najbližšiu zastávku SAD. Odtiaľ do Vranova nad 
Topľou na ďalšie spoje domov.     

ŠTATISTICKÉ  ÚDAJE

Blíži  sa  výročné  oblastné  zhromaždenie,  preto  trocha  štatistických  údajov 
o Východoslovenskej oblasti nezaškodí. 

Rast členskej základne od vzniku oblasti po súčasnosť
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Počet členov oblasti podľa krajov:
 

Košický kraj 210
Prešovský kraj 976

Počty skautov a skautiek v jednotlivých zboroch 
Východoslovenskej oblasti

p.č. Zbor počet
1. 124. Zbor rómskych skautov Prešov 213
2. 112. Zbor Prameň Prešov - Sekčov 125
3. 68. Zbor Biele vrany Košice 119
4. 67. Zbor Stropkov 114
5. 43. Zbor prof.Hlaváča Dlhá Lúka 108
6. 49. Zbor Geronimo Prešov 87
7. 126. Zbor prof. Hlaváča Hermanovce 68
8. 115. Zbor Skudos Lipany 61
9. 65. Zbor Brabeňaki Sabinov 56
10. 100. Zbor Havran Strážske 51
11. 42. Zbor prof. Hlaváča Zborov 44
12. 120. Zbor prof. P. Bileca Humenné 38
13. 125. Zbor Sirius Vranov nad Topľou 34
14. 84. Zbor Mustang Hudcovce 28
15. 74. Zbor Košice 25
16. 58. Zbor Volovec Rožňava 15



Počty skautov a skautiek v jednotlivých mestách a obciach 
Východoslovenskej oblasti

p.č. mesto, obec počet zbor
1. Prešov 328 49; 112; 124. Prešov 
2. Košice 144 68; 74. Košice
3. Dlhá Lúka 74 43. Dlhá Lúka
4. Hermanovce 68 126. Hermanovce
5. Lipany 61 115. Lipany
6. Sabinov 56 65. Sabinov
7. Strážske 51 100. Strážske
8. Stropkov 47 67. Stropkov
9. Zborov 44 42. Zborov
10. Giraltovce 42 124. Prešov
11. Humenné 38 120. Humenné
12. Bukovce 37 67. Stropkov
13.-14. Vranov 34 125. Vranov
13.-14. Bardejov 34 43. Dlhá Lúka
15.-16. Hudcovce 28 84. Hudcovce
15.-16. Varhaňovce 28 124. Prešov
17. Svinia 27 124. Prešov
18. Medzilaborce 19 67. Stropkov
19. Rožňava 15 58. Rožňava



Počet  účastníkov  z jednotlivých  zborov  oblasti  na  oblastných  podujatiach. 
Vertikálna os počet účastníkov, horizontálna os jednotlivé zbory podľa oficiálneho 
číslovania 

KURZ ÚČTOVNÍCTVA  -
Nájde sa viacej záujemcov ? Hláste sa do 31.10.04.

Záujem  o kurz  účtovníctva  prejavili  zatiaľ  záujem  tri  zbory  s celkovým 
počtom štyroch záujemcov. To je žalostne málo. Potrebujeme 15 ľudí. Nájdu sa? Je 
však potrebné, aby zbory nahlásili účasť oblastnej rade do 10.11.2004.

Blíži  sa  čas  vyúčtovania  dotácie  ministerstva  školstva.  Z rozhovorov  (a 
s niektoré účtovníctva  som videl na vlastné oči) viem, že s vyúčtovaním dotácie sú 
nesmierne problémy. Aké?

 Nedáme si  ani  tú  námahu aby sme si  poriadne preštudovali  zmluvu 
a prílohy,  ktorú potvrdíme vlastným podpisom. Hlavná vec,  že budú 
peniaze.

 Potom nevieme, na čo dotáciu môžeme použiť, na čo nie. Vieme, že na 
jednodňovú akciu môžeme použiť 50,- Sk, na viacdennú 70,- Sk. To, že 
musíme  dodržať  pomer  60%  dotácie  a 40%  vlastných  zdrojov  už 
neberieme v úvahu. Ak dáme na jednodňovú akciu účastnícky poplatok 
15 korún, potom aj z dotácie môžeme použiť iba 22,50 Sk. Zbytočne sa 
rozčuľujeme: „ako to, že nie päťdesiat?“ 

 Informácia: “boli sme s družinou päť dní stanovať. Bolo fajn.“ To, že 
akcia nebola nahlásená nás vôbec nemrzí. Ani to, že z dotácie na ňu 
nemôžeme použiť ani halier a vypomstí sa nám to začiatkom októbra 
pri jej vyúčtovaní. Peňazí bude veľa a my ich nemáme kde vykázať. 
Druhotne  nás  to  postihne  pri  osobodňoch,  bodoch  a budúcoročnej 
dotácii.
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  „Niečo  sme  aj  prevozili 
a máme  bločky  za  benzín“. 
Všetko pekné. Ale to že iba 
bloček  na  benzín  do 
účtovníctva  nemôžeme  dať 
sa  nám  ani  nesníva.  Že 
musíme  spracovať  cestovný 
príkaz,  priložiť  technický 
preukaz,  vyčísliť  najazdené 
kilometre  a suma  na  bločku 
nikdy  nie  je  totožná  so 
sumou  „cesťáku“,  to  už 
nevieme.  A nevieme  ani  to, 
že z dotácie cestovné náklady uhrádzať nemáme. Nepostrehli sme to vo 
zmluve, alebo v jej prílohe.

 Je dosť zborov (česť výnimkám, ktorí robia účtovníctvo priebežne), že 
koncom septembra vysypeme z obálok haldy bločkov. Potom nemáme 
prehľad čo sme dali na jednotlivé akcie, čo na réžiu, niektoré bločky 
nám zatiaľ  tak vybledli,  že  nemáme  šajnu o tom na čo boli  použité 
a aká suma.

 „Skladovať  bločky,  alebo  ich  nosiť  v peňaženke.  Toľko  zbytočných 
papierikov. Veď už sa nedajú ani prečítať. Ktorý somár ich bude nosiť. 
Patria  do  smetia!“  Tesne  pred  odovzdaním vyúčtovania  zistíme,  že 
akcia  skutočne  bola,  dokonca  bola  aj  nahlásená,  ale  bločkov  nieto. 
„Nestretol sa niekto s bločkami z aprílovej chaty?“

 Dôjde nám Oblastník, pekne ho založíme niekde do šuplíka. Kto bude 
v dnešnej dobe zabíjať čas s čítaním. Preto ani nezistíme, že oblastná 
rada  je  ochotná  zorganizovať  kurz  účtovníctva,  pozvať  na  neho 
prednášať sr. Helu Hricovú. Potrebuje len, aby zbory na kurz nahlásili 
dostatok ľudí. Preto neprihlásime (až na tri zbory)  nikoho.

 „Ako to, že náš zbor finančná komisia penalizovala. Veď vyúčtovanie 
do 15.10. sme nemohli poslať z vážnych objektívnych príčin!“ To, že 
účtovníctvo nerobíte priebežne, ale na poslednú chvíľu, že váš ekonóm 

začiatkom  októbra  odišiel  na 
dvojtýždňovú  zahraničnú 
služobnú  cestu,  že  zbor  nebol 
ochotný na kurz poslať aj ďalších 
ľudí,  ktorí  by  ho vedeli  zastúpiť 
nie vážna objektívna príčina.

Pri  štyroch  účastníkov  oblasť  nie  je 
schopná  ani  zaplatiť  cestovné  prednášateľovi 
z ústredia. A to ako viete nemôže byť dotácie 
MŠ,  ale  z účastníckych  poplatkov.  Vyzerá  to 



tak, že o kurz zbory záujem nemajú. Nuž neostáva nič iné, ako sa poriadne modliť, 
aby ste nedostali kontrolu. Pokuty u právnických osôb dokážu poriadne odbremeniť 
niečiu peňaženku.      

NOVÍ  RADCOVIA

1. až 3.10. sa uskutočnili oblastné radcovské skúšky. V oblasti pripudlo päť 
nových kvalifikovaných radcov, ktorí v rámci obradovej hry v sobotu zložili aj sľub 
radcu.

Meno zbor č.certifikátu
EVELLEY   Michal 49.zbor Prešov č.1/2004
FEDOROVÁ  Barbora 49.zbor Prešov č.2/2004
KARABINOŠ   Peter 126.zbor Hermanovce č.3/2004
KMECOVÁ  Zuzana 49.zbor Prešov č.4/2004
URBÁNEKOVÁ  Emília 49.zbor Prešov č.5/2004

RADOVÁNKY  S  BLOČKAMI

     V televízii  som zaznamenal  zaujímavý  príspevok.  Bločky  z obchodov 
a účtovníctvo  právnických  osôb.  Povinnosťou  právnických  osôb  je  bločky 
z obchodov v účtovníctve archivovať 5 rokov a musia  byť k dispozícii  prípadným 
kontrolám.  Z praxi  však  vieme,  že  niekedy  už  po  pol  roku  farba  bločku  (ak 
v obchodoch šetria na farbe) úplne vybledne, alebo aj tlač na výborne čitateľných 
bločkoch sa jednoducho „stratí“. Určite sa vám už stalo, že ste chceli prekopírovať 
bloček pre vyúčtovanie dotácie MŠ a nebolo čo. V televíznom vysielaní odporúčali 
u bločkov,  ktoré  majú  tendenciu  vyblednúť  už  v predstihu  urobiť  kópiu 
(kopírovaním,  skenovaním),  ktorú  však  kontrolné  orgány  neuznávajú!  Poradiť, 
u ktorého bločku je riziko vyblednutia a u ktorého nie tiež nevedeli poradiť.   

DÔLEŽITÉ  ROKOVANIE  OBLASTNEJ  RADY

Dňa 9.10.2004 sa uskutočnilo rokovanie oblastnej  rady. Bolo síce posledné 
v tomto  zložení  rady,  ale  obsahom svojho  rokovania  bolo  pre  budúcnosť  oblasti 
dôležité.  Rokovania  sa  zúčastnili  členovia  oblastnej  rady  Mikloš,  Straka,  Vafek, 
Slivka,  Kahanec,  Kunč a oblastný ADUR 
br.  Raškovský.  Z hostí  sa  rokovania 
zúčastnila  vodkyňa  112.zboru  Prameň 
Prešov-Sekčov  sr.  Maníková  a z toho 
istého  zboru  sr.  Katarína  Gromošová. 
Rokovanie obsahovalo tieto body:



• Zhodnotenie činnosti oblastnej rady v 3.štvrťroku 2004. Zo vzdelávacích akcií sa 
uskutočnil radcovský kurz a v septembri radcovské skúšky. Z iných podujatí to 
oblastný  zraz.  Oblastná  rada  pripravila  podklady  pre  oblastné  zhromaždenie 
a v súčasnosti je pred dokončením vyúčtovanie dotácie a vyhodnotenie činnosti 
od  1.1.  až  31.8.2004.  V rámci  diskusie  bola  nastolená  otázka,  či  je  potrebné 
organizovať v budúcnosti  oblastné radcovské kurzy nakoľko záujem zo strany 
zborov o ne klesá.

Návrh br. Kahiho, ktorý odporúča predložiť na rokovanie oblastného
zhromaždenia.  Organizovať  radcovské  kurzy  oblasťou,  nakoľko  vykonať 
záverečné skúšky a vydať certifikát je oprávnená iba oblasť. Radcovské kurzy 
však  nerobiť  centrálne  ako  doposiaľ,  ale  podľa  dopytu  zborov  a s nimi 
v spolupráci priamo v tom mikroregióne, kde o kurz budú mať záujem.

• Plánované podujatia pre 4. štvrťrok
- 23.  –  24.10.  rozšírené  náčelníctvo  SLSK,  na  ktorom 

Východoslovenskú  oblasť  bude  zastupovať  br.  Raškovský 
a Slivka.

- 20. – 21.11. výročné oblastné zhromaždenie
- 27.11.  v klubovni  na  Kúpeľnej  ul.  v Prešove  oblastný  šachový 

turnaj
- december Betlehemské svetlo 
- kurz účtovníctva – ak bude aspoň 15 záujemcov

• Oboznámenie  so  situáciou  v oblasti.  Oblasť  musela  vrátiť  vyše  9  tisíc  korún 
ústrediu,  ktoré  dostala  na  zbory  bez  právnej  subjektivity.  Niektoré  zbory  síce 
poslali registráciu, nezaplatili ale členské. Tým právne nie sú členmi SLSK. Zbor 
v Sobranciach sa neregistroval vôbec.

• Výročné oblastné zhromaždenie. Delegátku zatiaľ pripomienkoval iba 112.zbor 
Prešov-Sekčov,  u iných zborov zrejme k sporným prípadom nedošlo.  Oblastná 
rada sa zaoberala návrhmi na jednotlivé  posty v oblastnej rade a z nich zostavila 
predbežnú kandidátku:
o  vodca oblasti : br. Raškovský
o  zástupca obl. vodcu : br. Slivka
o  oblastný inštruktor : sr. Treľová
o  oblastný ADUR : zatiaľ voľné
o  člen rady pre rozvoj : navrhovaní br. Gura, Kozmon, Slivka
o  člen rady pre program :  navrhované  sr. 

Maníková, Gromošová
o  kancelár a ekonóm : br. Buzalka
o  Preds. revíznej komisie: sr. Zabloudilová

Zvoliť  člena  oblastnej  rady  môžno  iba 
v prípade,  ak  s kandidatúrou  súhlasí. 



Kandidátka nie uzatvorená, ďalších kandidátov môžu zbory navrhovať aj počas 
zhromaždenia.

• Rôzne.
- Br. Slivka informoval o expedícii na rok 2006 k hrobu Bí-Pí v Keni.
- Oblastná  rada  schválila  vymenovať  za  inštruktorov  Východoslovenskej 

oblastnej školy sr. Liptákovú a br. Raškovského
- Boli návrhy udržať systém mikroregiónov a náplň činnosti  člena rady pre 

vnútornú komunikáciu s mikroregiónmi spojiť s činnosťou člena pre rozvoj, 
prípadne rozšíriť oblastnú radu o jedného-dvoch členov. K tejto otázke by sa 
mali vyjadriť aj delegáti snemu, záleží to na ich rozhodnutí.

- Spojiť funkciu kancelára oblastnej kancelárie s funkciou ekonóm a zároveň 
by zastupoval oblasť aj na finančnej komisii SLSK

- Zverejniť  v Oblastníku  informácie  z rokovania  rady  a zverejniť  aj  náplň 
činnosti jednotlivých oblastnej rady

- Upraviť  návrh  rozpočtu  na  rok  2005.  Niektoré  položky,  napr.  cestovné 
vychádzajú z úplného minima. Doplniť položku na drobný hmotný majetok.

PAMÄTNÉ  LISTY

Náčelníctvo požiadalo oblastnú radu a zbory oblasti, aby navrhli svojich členov na 
odmenenie pamätným listom. Za oblasť a zbory navrhujeme:
Martinu  Baranovú,  Ľudovíta  Kviatkovského  (42.zbor),  Michala  Guru,  Zuzanu 
Žofčinovú,  Matúša  Gambála  (43.zbor),  Andreu  Liptákovú,  Vojtecha  Štofka 
(49.zbor),  Daniela  Blaška,  Katarínu  Prestlovú,  Miriam  Kubkovú,  Mariána 
Gargaloviča,  Veroniku  Novotnú,  Tomáša  Laža  (65.zbor),  Mikuláša  Davida 
(68.zbor),  Ing.  Miroslava  Jízdneho,  Juraja  Straku  (74.zbor),  Lukáša  Balogáča 
(84.zbor), Mgr. Annu Treľovú,  Annu Zabloudilovú, Alexandra Lenárta, Dominika 
Bártu, Martina Hujdiča, Borisa Mihoča, Tomáša Kunča (100.zbor), Jozefa Kozmona, 
Viktóriu  Kozmonovú,  Lenku  Hudákovú,  Martina  Chopka,  Michala  Galmusa 
(120.zbor),Rudolfa  Pohlodka,  Tibora  Gábora,  Františka  Jeleňa  (125.zbor),  Mgr. 
Martina Raškovského (125.zbor)

ČO  OBNÁŠAJÚ 
JEDNOTLIVÉ  FUNKCIE 

V OBLASTNEJ  RADE

Vodca  oblasti: Je  v oblasti  najvyššou 
funkciou a nesie plnú morálnu zodpovednosť 
za činnosť rady, aj dianie v oblasti. Je zároveň 
štatutárnym  zástupcom  oblasti  a v tomto 
prípade  nesie  za  oblasť  aj  právnu 



zodpovednosť.  Riadi  činnosť  oblastnej  rady  a oblasti  v rámci  svojho  volebného 
obdobia.  Zúčastňuje sa rôznych rokovaní, či už skautských, alebo s inými právnymi 
subjektami.  Má  právomoc  podpisovať  zmluvy  a dohody,  disponovať  oblastným 
účtom.  Navonok to nie  je veľa.  Dobrý vodca však musí  mať prehľad,  čo sa mu 
v oblasti deje, musí vedieť komunikovať s ľuďmi, poznať problémy svojich zborov, 
viesť členov oblastnej rady tak, aby oblasť bola funkčná a akcieschopná. Musí byť 
držiteľom vodcovského dekrétu.
  
Zástupca  vodcu oblasti: Je  „pravou  rukou“  oblastného  vodcu  má  mať  prehľad 
o stave  v oblasti,  poznať  problematiku  okruhov  jednotlivých  členov  rady, 
spolupracovať s nimi. Spolu s vodcom, prípadne s inými členmi rady sa zúčastňuje 
rôznych jednaní,  resp.  stykom s masmédiami.  V prípade neprítomnosti  oblastného 
vodcu ho zastupuje  a riadi  radu aj  oblasť.  V súčasnej  dobe už  oblasť  dospela  aj 
nadviazaniu  zahraničných  kontaktov  (aspoň  v rámci  Euroregiónu  Karpaty),  preto 
napr. zástupcu vodcu môžeme poveriť napr. vedením zahraničných aktivít. Zástupca 
vodcu je držiteľom vodcovského dekrétu. 
Oblastný inštruktor: zodpovedá za vzdelávanie v oblasti, to znamená všetky kurzy 
a iné  vzdelávacie  aktivity,  ich  obsahovú  náplň,  zabezpečenie  inštruktorov  na 
odprednášanie  daných  tém  kurzov,  vydávanie  príručiek.  Je  zároveň  vodcom 
Východoslovenskej  oblastnej  lesnej  školy  a metodicky  vedie  tím  inštruktorov 
oblastnej lesnej školy, ich činnosť pri realizácii vzdelávacích aktivít a publikačnej 
činnosti. Oblastný inštruktor je držiteľom inštruktorského dekrétu. 

Člen  rady  pre  duchovný  rozvoj: Zodpovedá  za  výchovu  a duchovný  rozmer 
v oblasti, v čom úzko spolupracuje so zbormi, je členom oblastného inštruktorského 
tímu, prednáša na kurzoch, resp. v spolupráci s Duchovnou radou SLSK tieto kurzy 
po stránke ideovej zabezpečuje. Tento člen rady zároveň zastupuje oblasť (ADUR) 
v celoslovenskej  Duchovnej  rade.  Táto  funkcia  doposiaľ  v rade  nebola  a o  jej 
potrebe by malo rozhodnúť oblastné zhromaždenie.

Člen  rady  pre  rozvoj  a     komunikáciu:   
zodpovedá  za  rast  a rozvoj  skautingu 
v oblasti.  Ak  na  oblastnom  zhromaždení 
prejde  návrh  o zlúčení  rozvoja 
a komunikácie,  jeho  činnosť  bude 
smerovať do dvoch úrovní:
- vonkajšia, smerom k vytváraniu nových 

zborov a oddielov v mestách  a obciach 
kde skauting zatiaľ nie je. S tým súvisí 
kontakt  na  záujemcov  o činnosť 
v skautingu,  na  verejné,  štátne,  či 

cirkevné  autority,  kontakt  na  masmédiá,  i organizovanie  prezentačných 



a otvorených akcií (ako boli MDD vo Vranove, Hermanovce, akcia pred snemom 
v Prešove,....), vydávanie propagačných materiálov

- vnútorná. Je jasné, že jeden člen oblastnej rady, či sedem členov oblastnej rady 
nemôže  na tak veľkom území, ako je naša oblasť všetko zabezpečiť. Na to je 
potrebná  spolupráca  so  zbormi.  Je  síce  pekné,  že  Prešovčania  pomáhajú  pri 
založení skautského oddielu v Medzeve, logickejšie však by bolo  keby to bol 
najbližší zbor v Košickom kraji. Preto by tento člen rady mal riadiť rozvojové 
roverské  hliadky zo  zborov,  spolupracovať  s činovníkmi  poverenými  vedením 
mikroregiónov a spolupráci s nimi rozvíjať skauting a organizovať, i realizovať 
rozvojové akcie v danom okrese, či územnom obvode. Za pomoci rozvojového 
tímu  z mikroregiónov  by  mali  rozširovať  skauting  v už  existujúcich  zboroch 
a zamedziť  „kapaniu“  zborov  ako  sú  zbory  v Michalovciach,  Sobranciach,  či 
Rožňave.  

Člen rady pre program: V oblasti sa každoročne uskutočňujú podujatia, ktoré už 
majú  tradíciu  a sú  určené  pre  širokú 
členskú  základňu  v  oblasti.  Okrem 
toho  život  prináša  aj  podujatia 
vychádzajúce  z konkrétnej  potreby 
určené  iba  pre  špecifickú  časť  našej 
členskej  základne.  Tieto  podujatia  je 
potrebné  organizačne  a programovo 
pripraviť,  podľa  druhu  podujatia 
vytvoriť  a viesť  servisný  tím, 
napokon akciu  aj   prakticky 
realizovať.   V tom spočíva pracovná 
náplň tohto člena  rady.  Táto  funkcia 
doposiaľ v rade nebola a o jej potrebe 

by malo rozhodnúť oblastné zhromaždenie. 

Oblastný kancelár a     ekonóm:   Na oblastnej rade bol podaný návrh na kumulovanie 
týchto funkcií a malo by o tom rozhodnúť oblastné zhromaždenie. V tomto prípade 
jeho povinnosti budú v dvoch rovinách, bude jeden „najvyťaženejších“ členov rady :
- vedenie  oblastnej  kancelárie.  V jeho  povinnostiach  je  spracovávať  zápisnice 

z rokovaní  oblastnej  rady,  spracovať  všetky  administratívne  podklady  (napr. 
vyhodnotenia  činnosti)  pre  ústredie,  oblastnú  radu,  oblastného  vodcu,  či  iné 
subjekty, „načisto“ spracovať všetky písomnosti oblastnej,  pripravuje podklady 
na rôzne rokovania,  prípadne sa  ich z poverenia oblastného vodcu zúčastňuje. 
Zodpovedá za odosielanie pošty. Graficky na počítači spracováva, i zabezpečuje 
tlač Oblastníka (vedie jeho redakčnú radu) a príručiek. Navonok je toho málo, ale 
byrokracia nám „rastie“ o prácu núdzu nebude mať.



- Vedenie  účtovníctva,  spracovanie  vyúčtovania  dotácie,  daňových  priznaní 
a všetkých úkonov spojených s účtovníctvom. Zároveň bude zástupcom oblasti 
v celoslovenskej Finančnej komisii.  

Predseda revíznej komisie: Nie je priamo členom oblastnej rady, musí byť o nej 
nezávislý, na oblastné rady však je zvyčajne prizývaný. Vedie trojčlennú revíznu 
komisiu, ktorej úlohou je kontrolná činnosť oblastnej rady a oblasti. Je to kontrola 
hospodárenia  s financiami  a majetkom,  alebo  kontrola  dodržiavania  platných 
právnych noriem. Komisia kontroluje aj plnenia uznesenia oblastného zhromaždenia 
a rozhodnutí oblastnej rady, ale aj napríklad, či činnosť rady, resp. zborov je v súlade 
so Stanovami a Organizačným poriadkom SLSK.   

ROZPOČET OBLASTI NA ROK 2004

Režijné náklady:
Príručky  – v súčasnej dobe je dosť bohatá činnosť Publikačného centra SLSK. Je 
potrebné,  aby prehľad o nových publikáciách mala  aj  oblastná  rada.  Príručky sú 
potrebné  aj  pri  tvorbe  programov  na  rôzne  kurzy.  Hlavne  novým  zborom  boli 
z oblastnej knižnice zapožičiavané príručky, mnohokrát sa stalo že potrebná príručka 
„akurát nebola doma“. Vhodné je, ak oblastná knižnica bude obsahovať aj odbornú 
literatúru (napr. z vydavateľstva Portál), ktorá sa zaoberá pedagogikou voľného času.
Cestovné – naša oblasť je na rozsiahlom území a členovia rady by podľa potreby 
mali za zbormi, prípadne na rôzne rokovania vycestovať. Obdobne je to aj u rôznych 
oblastných realizačných tímoch, ktorí potrebujú vycestovať na prípravu oblastného 
podujatia. Cestovné sa ale nemôže preplácať z dotácie MŠ, je potrebný na to voľný 
zdroj (napr. postúpenie určitého percenta z registrácie oblastiam)
Spotrebný  materiál –  napr.  v oblasti  ktorá  má  bohatú  publikačnú  činnosť  na 
xeroxový  papier,  farbu  ku  tlačiarni  PC,  toner  do  kopírky,  kancelársky  materiál 
a materiál, ktorý je bežne potrebný k činnosti, čiže materiál zahrnutý v účtovníctve 
pod pojmom zásoby.
Iné režijné náklady – napr. ma hradenie údržby kopírky  (1x ročne a náklad je okolo 
2 500,- Sk), či iné neplánované režijné náklady.
Drobný majetok – oblasť získala majetok v období 2001-2002 (tee-pee, podsadové 
stany, počítač, kopírka). Časť majetku sme zakúpili lacnejšie, lebo bol už používaný 
(PC, kopírka). „Odchádza“ nám monitor k PC a dúfajme že „neodíde“ osvetľovacia 
jednotka kopírky.  V každom prípade však bude potrebné časť  materiálu  obmeniť 
a rozšíriť aj sortiment táborníckeho materiálu.   

Akcie

Počet 
účastníko
v strava

ubytovani
e

cestovn
é

poplato
k

iné 
výdav. spolu

2-dňový víkend. kurz 15 3000,- 1500,- 1500,-  1000,- 7000,-



(základný)

7-dňový kurz (napr.radcovský) 20 14000,- 7000,- 2000,-  2000,-
25000,
-

1-dňový kurz (napr. Prvej 
pomoci) 20 1000,-   6000,-  7000,-

2-dňové Dni prof. Hlaváča 100 20000,-    4000,-
24000,
-

2-dňový oblastný zraz 100 20000,-    3000,-
23000,
-

1-dňový šachový turnaj 30 3000,-    1500,- 4500,-

Spolu  61000,- 8500,- 3500,- 6000,-
11500,
-

90500,
-

Réžia  
Poštov-
né

energie, 
tep. príručky cestovné

spotreb.
materiál iné nákl.

bank.
popl.

drob.
majetok spolu

  3000,- 10000,- 1000,- 10000,- 20000,- 10000,- 2200,- 15000,- 52200,-

Investície 130000,-

celkové náklady akcie réžia investície spolu
90500,- 81200,- 130000,- 301700,-

Pri výpočte nákladov sme vychádzali z týchto údajov:
Stravná dávka na osobodeň 100,- Sk (zvyčajne je 130,- Sk, náklady na stravu sme 
stlačili dole)
Ubytovanie na osobo deň 50,- Sk (pokiaľ ubytovamie nie je súkromne vybavené, 
v mnohých ubytovacích zariadeniach a chatách ubytovanie za noc nejde pod 100,- 
Sk)
Poplatok – napr. pri kurzoch prvej pomoci organizovaných SČK je zvyčajne 
poplatok na osobu 300,- Sk)
Iné výdavky: napr. ceny do súťaží, poštovné na pozvánky, materiálne vybavenie, 
prevoz materiálu,....)

Investície – dúfame, že sa nám podarí získať chatu Kanné, preto na budúci rok 
budeme žiadať na stavebnú investíciu 130000,-Sk   

Oblasti sú financované podľa tohto kľúča ako zbory. Inú úlohu podľa Stanov 
plní zbor, inú oblasť.  Ak má oblasť plniť svoje úlohy, mala  by byť financovaná 
podľa potrieb, ktoré plní. Nevýhodou oblastí je, že sú financované iba z dotácie a na 
rozdiel od ústredia a zborov nemá žiadne „voľné“ finančné zdroje.

KTO „ULOVÍ“  PUTOVNÚ CENU?



Dňa  27.11.  v klubovni  49.zboru  na  Kúpeľnej  ulici  č.1 
v Prešove (budova kotolne, vchod zo zadnej strany) sa uskutoční 
oblastný šachový turnaj. V 1. ročníku putovnú cenu vybojovalo 
Strážske,  v 2.  ročníku  Dlhá  Lúka.  Obhája  ju,  alebo  ju  budú 
musieť  podstúpiť  inému  zboru?  Uvidíme.  V každom  prípade 
však  očakaváme  urputné  súboje.  Začiatok  šachového  turnaja 
bude  o 09:00  hod.  Štartovné  30,-  Sk.  Zbory  nech  svojich 
šachistov na turnaj nahlásia oblastnej rade do 15.11.2004!

KDE V PREŠOVE?

1. Klubovňa  49.zboru  a sídlo  oblasti:  Kúpeľná  ul.  č.1.  Z námestia 
legionárov  sa  presuniete  pod  TESCO  (ktoré  je  naproti  divadlu  Jonáša 
Záborského). Prídete na parkovisko. Pri vstupe na parkovisko je napravo 
trhovisko. Naproti trhoviska je 



Kúpeľná  ulica.  Za  rohovou  budovou je  kotoľna  (naproti  nej  základná  škola). 
V chod do klubovne je zo zadnej strany budovy.

2. ABC – centrum voľného času. Nachádza sa pri Sídlisku II, na Októbrovej 
ulici vedľa Základnej školy.

3. Historické centrum mesta: Na jeho severnej strane je „veľká“ križovatka, 
t.j.  východná  cesta  od  Vranova  a Bardejova,  severná  cesta  od  Sabinova 
a Starej Ľubovne, Levočská ulica zo smeru Poprad, Levoča, štvrtá odbočka 
je na centrum.



4. Železničná stanica a SAD: nachádzajú sa oproti sebe v južnej časti mesta 
na ceste od Košíc. Do centra sa dostanete, ak pôjdete po hlavnej ulici (smer 
sever) až dôjdete na Námestie legionárov (divadlo a TESCO). Tam začína 
pešia zóna do centra mesta.       

ROZŠÍRENÉ  NÁČELNÍCTVO V ŽILINE

22. až 24.  októbra sa v Skautskom dome na Vlčincoch uskutoční  rozšírené 
náčelníctvo  Slovenského  skautingu  za  účasti  predsedov  všetkých  rád  SLSK 
a oblastných vodcov. Hlavnými bodmi programu bude návrh rozpočtu na rok 2005 
a otázka  problematiky  skautských  oblastí.  Keďže  náš  oblastný  vodca  sa  zo 
zdravotných  dôvodov  jednania  náčelníctva  nemôže  zúčastniť  bude  našu  oblasť 
zastupovať brat Raškovský. Jednania sa z našej oblasti zúčastní aj brat Slivka, ktorý 
na náčelníctve bude obhajovať projekt expedície do Kene k hrobu lorda Badena – 
Powella. 

O záveroch  z rokovania  rozšíreného  náčelníctva  vás  oboznámime  na 
výročnom  oblastnom  zhromaždení,  prípadne  aj  na  stránkach  šiesteho  čísla 
Oblastníka. 

NEZABUDNÚŤ!

20. až 21. novembra sa uskutoční výročné oblastné zhromaždenie, na ktorom 
sa  má  zúčastniť  57  delegátov.  Dúfam,  že  si  tak  závažné  rokovanie  „zoberiete 
k srdcu“ a zíde sa nás taký počet, že zhromaždenie bude uznášania schopné.
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