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MILÝ SKAUTSKÝ BRAT, SESTRA!

O zimnej  prírode  tvrdíme,  že  odpočíva,  spí.  Myslím,  že  je  to  vhodné 
vyjadrenie, lebo spánok regeneruje, posilňuje. A rovnako ako náš spánok je pre 
nás zdrojom regenerácie a odpočinku, aj príroda odpočíva, aby sa mohla v jari 
prebudiť k novému rastu.

Máme pred sebou niekoľko posledných dní starého kalendárneho roka. 
Okrem vianočných a silvestrovských aktivít určite sústreďujete svoje sily aj na 
počítanie  a bilancovanie,  na  prípravu  výročnej  správy,  ktorá  by  reálne 
zhodnotila činnosť vášho zboru počas 365 dní roku 2004. Hodnotíte to čo sa 
podarilo  a hľadáte  koreň neúspechu v „nepodarkoch“.  Staré  zomiera,  aby  na 
jeho mieste mohlo vyrásť niečo nové.

Spisovateľ Giovanni Albanese napísal: „Nevyužitý čas, ktorý nie je nabitý 
myšlienkou, láskou, či činnosťou, je mŕtvolou. Je mŕtvo narodeným dieťaťom, 
preto budí odpor. Keď však máš na niečo príjemné myslieť, niekoho milovať, 
čas nikdy nestačí. Minúty letia jedna za druhou, plné hodnôt, pre ktoré sa oplatí 
žiť i trpieť. Času teda dávaš tvárnosť ty, ty mu dávaš zmysel i hodnotu. Ty mu 
dávaš plynúť, alebo ho nechávaš zahynúť. Ty ho môžeš naplniť radosťou, alebo 
ho nechať otráviť nudou, podľa toho, čo doň vkladáš. A vkladáš doň to, čo máš 
v sebe, vo svojom vnútri. Veď zlý deň možno mať aj pod rozjasneným slnkom 
a skvelý deň aj pod zamračenou oblohou. Čas je ako prázdne vedro. Čo doň 
vložíš, to budeš niesť

Začínajúci rok nám ponúka vzácny dar – čas. Čas pre oddych, načerpanie 
síl, čas pre rast a dávanie. Pred nami je 365 dní, ktoré bude treba múdro naplniť. 
Do ďalších dni prajem veľa optimizmu, múdrosti, obetavosti a dávajúcej lásky, 
sebe, vám i členom novozvolenej oblastnej rady.

                                                    Veľký Medveď – oblastný vodca

Moje nové údaje: tel.: 051/4594604, mobil (nový): 0915 947 711
E-mail: raskovsky@centrum.sk

EŠTE  K MINULOSTI, AJ  K  BUDÚCNOSTI...

Oblasť  má  za  sebou  prvé  štyri  roky  existencie  a oblastní  činovníci  za 
sebou dve funkčné obdobia. 21.novembra bola zvolená v poradí tretia oblastná 
rada.  Aj  keď prvé  kroky  života  oblasti  neboli  ľahké,  predsa  ťažkosti  pri  jej 
rozbiehaní oblasť aj zbory úspešne zvládli a oblasť v rámci Slovenska získala 
dobré meno.

Poďakovanie  za  to  patrí  predovšetkým  zborovým  a oddielovým 
činovníkom, ale aj širokej členskej základni. Ohromnú pomoc pri zabezpečovaní 
činnosti oblasti poskytli predovšetkým tri prešovské zbory, či zbor v Sabinove, 



Dlhej Lúke, Stropkove, Strážskom, Zborove. Dobrá spolupráca bola aj s novými 
zbormi,  ktoré  v  regióne  vznikli  po  založení  oblasti  :  Humenné,  Hudcovce, 
Lipany, Hermanovce, Vranov, alebo 118.zbor Košice.

Poďakovanie patrí košickým činovníkom Tanke Treľovej z Vranova, br. 
Mirkovi  Jízdnemu  a Alimu  Strakovi,  Ferovi  Gurovi  z Dlhej  Lúky,  Tatušovi 
Kunčovi  zo  Strážkeho,  Xavierovi  Slivkovi  zo  Stropkova,  a prešovčanom 
Oliverovi Vafekovi (za oba volebné obdobia), Slimákovi Šarišskému, Omgemu 
Palkovi a Martinovi Kahancovi, ktorí v predchádzajúcich obdobiach sa podieľali 
na úspešnej činnosti oblasti.

Na  poslednom  výročnom  oblastnom  zhromaždení  bola  zvolená  tretia 
oblastná rada. Je v nej široké zastúpenie zborov oblasti a pozostáva z kvalitných 
činovníkov s bohatými skúsenosťami.  Verím,  že Východoslovenská oblasť sa 
pod ich vedením dostane na poprednú priečku medzi oblasťami SLSK. Prajem 
oblastnej  rade,  zborovým  a oddielovým  činovníkom,  i všetkým  členom 
v budúcnosti mnoho úspechov.

Mufi    

NOVÁ OBLASTNÁ RADA (+ kontakty)

Vodca oblasti: mgr.  Martin  Raškovský,  Hermanovce  č.37,  pošta  082  35 
Hendrichovce,  č.t.  0905/104033,  e-mail: 
slskvychod@pobox.sk

Zástupca vodcu: Daniel  Slivka  ml.,  Mlynská  700/8,  091  01  Stropkov,  č.t. 
0905/956248, e-mail: dany67@pobox.sk

Obl. inštruktor: mgr.  Martin  Kovalík,  Bratislavská  č.6,  080 01 Prešov,  č.t. 
0908/622505, 

Člen pre duch.rozvoj: František Gura, Hlavná 8, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov, 
č.t.0903/532118, e-mail: 43zbor@scouting.sk

Člen pre rozvoj:  Jozef  Kozmon,  Kukorelliho  č.24,  066  01  Humenné, 
č.t.0905/983947, e-mail:120zbor@scouting.sk

Člen pre program: Marianna  Maníková,  Šalgovická  45,  080  01  Prešov,  č.t. 
0907/445415, e-mail: lienkaxy@centrum.sk

Kancelár: Matúš  Buzalka,  Vyšná  Šebastová  č.218,  081  06  Prešov,  e-mail: 
greeno@post.sk

Preds. revíz.komisie: Anna Zabloudilová, Družstevná 502, 072 22 Strážske, 
č.t. 0908/851027

ŠACHOVÝ  TURNAJ



          27. 11. 2004 sa v klubovni 49. zboru Geronimo už po tretí krát zišli 
šachoví nadšenci z našej oblasti, ktorý chceli všetkým ukázať, čo v nich je.
          Turnaja sa zúčastnilo celkovo 14 hráčov z troch zborov (43. zbor Dlhá 
Lúka, 49. zbor Prešov a 100. zbor Strážske). Hralo sa systémom každý s každým 
a prvý štyria potom postúpili do „finálovej skupiny“, ktorá prebiehala rovnakým 
spôsobom. 
         Po ťažkých bojoch postúpili do finále Jožo – 49. zbor, Tatuš – 100. zbor, 
Krtek  a Bronto  zo  43.  zboru.  V tejto  skupine  sa  napokon  vykryštalizovalo 
konečné poradie: 1. miesto: Krtek
                            2. miesto: Jožo

       3. miesto: Bronto
         Napokon  chcen  všetkým poďakovať  za  skvelú  atmosféru,  víťazom 
zablahoželať a už teraz sa teším na ďalší ročník. A je na mieste poďakovať aj 
Mišovi – Lyonovi – Evelleyovi za chutný obed, ktorý nám pripravil.

 S pozdravom Green

OBLASTNÁ  CHATA

Jedným z vážnych bodov jednania  výročného oblastného zhromaždenia 
bol  problém získania  financií  na  nákup zrubovej  chaty  Kanné.  Naskytalo  sa 
niekoľko možností:

A/ financie získame z grantu MŠ na investície. Táto možnosť vzhľadom 
na nové podmienky ministerstva školstva padla.

B/ Chatu zaplatí náčelníctvo z voľných finančných zdrojov ústredia, ani tu 
sme však neboli úspešní.

C/ Východoslovenská oblasť si u niektorej z bánk vybaví úver, ktorý bude 
splácať. Ani táto možnosť nevyšla. Podmienky na úver sú pre oblasť nevýhodné 
a bol by problém s pravidelným splácaním úveru.

D/  Financie na nákup chaty požičajú fyzické osoby z radov činovníkov 
a postupne by sa im za poplatky z ubytovania pôžičky vracali.
 Už sme si mysleli, že chata padne!  

ALE, PREDSA SVITLO „NA LEPŠIE  ČASY“

1.decembra navštívili  Prešov členovia ústredia SLSK v zložení:  riaditeľ 
ústredia  br.  Kolohnát,  naša  „ministerka  financií“  sr.  Hela  a člen  ústredia,  aj 
náčelníctva br. Pól Hrica. Za oblasť sa rokovania zúčastnili oblastný vodca br. 
Raškovský a Xavier, zo starej rady Mufi, Oliver a Kahi. Výsledkom rokovania 
bolo:



NÁČELNÍCTVO Z VOĽNÝCH ZDROJOV ÚSTREDIA SLSK 
POSKYTNE VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI

DAR 62 500 korún
a

PÔŽIČKU 62,5 TISÍC KORÚN  

S dobou splatnosti, aj so 6,3% úrokom 2 roky. Teda nič nie je zadarmo. 
Ani chata. Keďže ide (aj pre oblasť) o nemalú sumu, je potrebné rozmýšľať nad 
tým, ako pôžičku budeme  splácať. Nedajú sa na tento účel použiť prostriedky 
dotácie  ministerstva  školstva  a voľné finančné  zdroje  (napríklad  z členského) 
oblasť nemá. Zatiaľ sa nám naskytajú tieto možnosti:

• V rámci  veľkej  členskej  základne  Východoslovenskej  oblasti 
urobiť medzi členmi zbierku

• Na splácanie použiť aj poplatky za ubytovanie. (Tým pádom ale 
nemáme prostriedky na nákup zariadenia do chaty).

• Sponzorské  dary.  Ale  ako  vieme,  náš  región  sponzormi  veľmi 
neprekypuje. 

Držme sa pri zemi. Reálne prichádza do úvahy zbierka členov a fakt, že chata 
bude musieť na seba „zarábať“.

Teda možnosť prvá – zbierka.

50 korún

na každého člena oblasti



Niektorí povedia, že to nie je veľa. Niektorí zasa, kde ich máme vziať. Hlavne, 
ak z rodiny skautuje viac detí. Ak zbory nechcú zaťažovať rodinné rozpočty, 
existuje aj ďalšia možnosť. Každý zbor v našej oblasti sa zapája do akcie 

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Mnohí z ľudí za plamienok z Betlehema nechajú ako dar menšiu sumu. Aj 
výnos z týchto darov môže zbierke na chatu pomôcť. A nemusíte ťahať peniaze 
od rodičov. 

Čiže, kto môže, nech dá na zbierku 50,- Sk ( ak mu finančná 
situácia dovolí, môže aj viac), pre koho je suma veľká, môže dať 
aj  menej.  Je  možnosť  zbierku  rozdeliť  na  dva  časti.  Polovicu 
v 1.polroku a polovicu v 2.polroku.

Možnosť druhá – poplatky za užívanie chaty:
Je jasné, že zbierkou všetky financie na splácanie pôžičky nezískame. Aj 

chata bude musieť na seba zarobiť. Budete oponovať: „Dám na zbierku a ešte 
budem „cvakať“ ťažké peniaze za ubytovanie“. Preto poplatok za ubytovanie 
bude rozdielny.

 Zbor, ktorý poskytne do zbierky za každého registrovaného člena 
50,- Sk bude za jednu noc ubytovania na osobu platiť 20,- Sk

 Zbor, ktorý do zbierky poskytne 50% z predpokladanej sumy (t.j. 
25,- Sk za člena) bude mať poplatok 30,- Sk za noc za osobu

 Ostatné zbory SLSK budú mať poplatok 40,- Sk
 Pre nečlenov SLSK bude poplatok 50,- Sk

Predpokladáme,  že  štvrtina  splátky  za  pôžičku  bude  vykrytá  práve  z tejto 
položky.

PERSPEKTÍVA

Pôžičku  od  ústredia  SLSK   aj  s úrokmi 
musíme  splatiť  za  dva  roky.  Neostane  veľa 
financií  na  nákup  vnútorného  zariadenia.  Je 
predpoklad,  že  sponzorsky  skôr  získame 
materiál, ako financie.
Podkrovie chaty sa dá upraviť na ubytovacie 
priestory. Na budúci rok sa budeme uchádzať 
o grant ministerstva školstva na investíciu. Na 

nákup chaty ministerstvo peniaze nedá. Na jej modernizáciu je to však možné.    



Záujemcovia o pobyt na chate nech sa hlásia u kancelára oblastnej rady.
Kancelár: Matúš Buzalka- Green, tel.: 0908 892 797

Podmienky objednávania chaty sa dozviete v ďalšom čísle Oblastníka.

Finančné prostriedky na zbierku pre chatu Kanné zasielajte na oblastný 
účet v TATRABANKE a.s. pobočka Prešov ( kód banky 1100):

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
Č.ú. 266 671 8114    var. symbol Kanné

VYÚČTOVANIE  ZA  ROK  2004

Príjmy:
Podstatná časť príjmovej časti pozostávala z dotácie ministerstva školstva. 

Cez oblastné účtovníctvo bol vyúčtovaný aj projekt Výzva k rastu, ktorú podal 
126. zbor prof. Hlaváča, ale ktorý ešte v tejto dobe nemal právnu subjektivitu. 
Značná  časť  príjmov  bola  z účastníckych  poplatkov,  boli  však  viazané  na 
konkrétne  akcie  (pri  zachovaní  pomeru  stanoveným  MŠ  60:40).  Príjmy  za 
nájom od 49. zboru Prešov.  Priestory, ktoré užíva oblasť,  aj  49.zbor platíme 
spoločne.  Každá  organizačná  zložka  podľa  užívaných  štvorcových  metrov. 
Nízka  časť  voľných  zdrojov  je  za  poskytované  služby,  resp.  príspevkov 
oblastných činovníkov.

Stav na oboch účtoch a hotovosť v pokladni ku dňu 1.1.2004: 6208,18

 Príjmy za rok 2004 suma

Dotácia MŠ 79876,-

Projekt Výzva k rastu 15000,-

Účastnícke poplatky 28680,-

Nájom od 49.zboru 17110,-

Úroky 51,05

iné zdroje 2708,40

Pôžička 62500,-

Dar 62500,-

Spolu 268425,45
Výdavky:

Vo  výdavkovej  časti  bola  suma  73  192,50  Sk  použitá  na  oblastné 
podujatia, 125 tisíc na nákup chaty, grant pre Hermanovce 15 467,- Sk a zbytok 
na ostatné výdavky.
strava (akcie) 42580,-



Nájom 34950,-
Spotrebný materiál 26782,-
Ubytovanie 7150,-
Poštovné 2096,-
príručky a literatúra 2599,-
Cestovné a preprava mat. 6481,5
Bankové poplatky 2330,-
ostatné režijné náklady 5304,-
Grant pre zb. Hermanovce 15467,-
Investícia 125000,-
Spolu 270739,5

Zostatková suma v pokladni a na účtoch oblasti je 3 984,10 Sk

Majetok:
Investičný majetok (chata Kanné) v hodnote: 125 000,- Sk  
Drobný  hmotný  majetok  vlastní  Východoslovenská  oblasť  v týchto 
nadobúdacích cenách:
Magnetická tabuľa 3316,-
Sekera 1490,-
10 ks stanová celta Junák 25500,-
tee-pee 6,3 m 16300,-
počítač, monitor, klávesnica, myš 13000,-
kopírka Minolta 20000,-
tlačiareň HP 845C 3499,-
Spätný projektor s prísl. 26603,-
elektrocentrála Magneron 3000,-
Skener HP 2400 2999,-
Spolu 133966,-

Drobný  materiál,  ktorého  nadobúdacia  cena  nepresiahla  500  korún  sa 
nachádza  v položke  zásoby  (malé  sekerky,  krompáč,  predlžovací  kábel, 
prenosný chladiaci box,  napichovacia tabuľa,  ...).   Do tejto položky môžeme 
zarátať  aj  bohatý  sortiment  literatúry.  Hlavne  sú  to  príručky  vydávané 
publikačným centrom SLSK a literatúra zaoberajúca sa pedagogikou voľného 
času prevažne z vydavateľstva Portál.

Vydal Slovenský skauting, Východoslovenská oblastná rada 
v Prešove.  Nepredajné,  len  pre  vnútornú  potrebu.  Neprešlo 
jazykovou úpravou. Náklad 50 ks. Termín vydania december 2004. 
Redakčná rada: Buzalka, Mikloš, Vafek

Bank.  Spojenie:  Tatrabanka,  pobočka  Prešov,  kód  banky 
1100, č.účtu 266 671 8114, IČO: 37792725


	ALE, PREDSA SVITLO „NA LEPŠIE  ČASY“
	VYÚČTOVANIE  ZA  ROK  2004


