
Milí skautskí činovníci, bratia a sestry!

     Hovorí sa, že sv. František z Assisi nebol príliš spokojný s tým, že jeho spolubratia 
z rehole túžia študovať. Svoju nespokojnosť zdôvodňoval tým, že študent potrebuje najprv 
pero, potom potrebuje knihu, potom zistí, že potrebuje stôl, potom ... A nakoniec sa zistí, 
že už nežije ideál chudoby, ktorý mal byť charizmou rehole. Keď sa dívame na tieto obavy 
z pohľadu  dneška,  azda  sa  nad  tým  usmejeme.  Sv.  František  nás  fascinuje  svojou 
radikálnosťou. Františkáni však obohatili Cirkev nielen ideálom chudoby, ale aj svojou 
učenosťou prispeli k jej rozvoju, aspoň v teológii určite.
     Prečo to spomínam? Po prvom zasadaní novej  oblastnej  rady vám náš  Oblastník 
ponúka  určité  možnosti  rozvoja  našej  skautskej  oblasti.  Zvláštne  miesto  je  v ňom 
venované našej  skautskej  chate,  lebo ona je  takým prvým oporným bodom,  hlavne  v  
oblastí skautských akcii, alebo vzdelávania. Druhým bodom je zriadenie internetovej web 
stránky oblasti, ktorou by sme chceli zlepšiť informovanosť, vzájomnú komunikáciu, ale 
aj poskytnúť priestor na diskusie. Tretím bodom ... O ďalších bodoch radšej pomlčím, píše 
sa o nich na nasledujúcich stránkach. Čítaj a dozvieš sa viac. 
     Doba nás núti kráčať dopredu a zároveň zostať verní svojim ideálom, podobne, ako to 
bolo v prípade františkánov. Verím, že tieto naše snahy o pokrok a rozvoj nezostanú bez 
odozvy z vašej strany. Prečítajte si Oblastník a dajte nám včas vedieť o svojich postrehoch 
a návrhoch. Veď dobré fungovanie oblasti je isto našou spoločnou túžbou.

     Veľký Medveď

Nová tvár Oblastníka
     Spolu s výmenou oblastnej rady prichádzajú aj niektoré malé zmeny, a jednou z nich je 
aj prístup rady k vám. Najvýraznejšia zmena je tá, že chceme viac spracovať a vami 
a spoločne riešiť naše problémy. 
     Už v tomto Oblastníka sa na vás obraciame s niektorými záležitosťami, aby ste nám na 
ne odpovedali. Mnohé z týchto vecí sa týkajú priamo z vás, a je naším cieľom, aby ste sa 
všetci podieľali na činnosti oblasti. 
     Tak sa čiňte a reagujte...

  Určite ste si všimli našu novú obálku. Dúfam, 
že aj vám sa páči. 
     No tento nápad nevznikol len pre jej krajšiu 
podobu. Naším hlavným cieľom bolo ukázať 
nám našu oblastnú chatu jej plnej paráde, aby ste 
aj vy vedeli čo máme, a hlavne načo je potrebné 
do nej na začiatku investovať. Ja dúfam, že sa 
nám bude dariť aj naďalej skvalitňovať celú 
oblasť, a tým pomáhať všetkým.



Predstavme si oblastnú radu

     Ako ste už i sto zaregistrovali, vymenilo sa zloženie oblastnej rady. Keďže každý z nás 
má určité predstavy o tom, akým smerom by sa mala uberať oblasť, rozhodli sme sa vám 
tie naše predstaviť a odhaliť aj vám, čo by sme chceli počas nasledujúcich dvoch rokov 
dosiahnuť.
Na nasledujúcich riadkoch vám každý z novej oblastnej rady predstavý práve tie svoje 
plány:

Oblastný vodca: mgr. Martin Ražkovský – Veľký 
medveď:
     Keďže našu skautskú oblasť nevediem sám, 
spolieham sa hlavne na pomoc celej oblastnej rady. 
Úlohu oblastného vodcu vidím vo funkcii mozgu 
oblasti, ktorý prijíma podnety z vonku, vyhodnotí 
ich a múdro rozhodne. Čím by som chcel prispieť 
k rozvoju oblasti? Počúvať, zvažovať, pomôcť 
skúsenosťami, ktoré som doteraz nadobudol. Rád 
by som oblasť moderoval, keď to pôjde dobre, 
budem mať z toho radosť.

Zástupca obl. vodcu: Daniel Slivka – Xavier:
- zabezpečiť Skaut – info prostredníctvom 

internetu pre všetky zbory a oddiely 
Východoslovenskej oblasti

- pripraviť visitcards pre vodcov zborov prípadne podľa možností aj pre vodcov 
oddielov (na prezentáciu s verejnosťou)

- uskutočniť výpravu – Púť do mesta Rím v spolupráci s Duchovnou radou 
Slovenského skautingu.

- Nadviazať a udržiavať kontakty zo skautmi z iných krajín. (vytvorenie databázy)
- Podľa možností uskutočniť výmenu členov SLSK z Východoslovenskej oblasti so 

skautmi z inej krajiny.
- V spolupráci s Podtatranskou oblasťou a Duchovnou radou SLSK pripraviť Seminár 

o výchove za účasti iných krajín.
- Doplniť a rozmnožiť skautskú literatúru z oblasti duchovna v skautingu, ktorá bude 

výsledkom Seminára o výchove, zameraná na skautské obrady ako napr.: pri vstupe 
ku skautom, roverom, obrad skautského sľubu a pod. s doplnením podobných 
obradov z iných krajín.

- Pripraviť zoznam skautských stredísk v Európe s možnosťou ubytovania pri 
vycestovaní do zahraničia menších skautských skupín.

Keďže som vodca 67. zboru Skautov a Skautiek Stropkov a člen Duchovnej rady SLSK, 
mnohé akcie sú preto spoločne skoordinované.  
Oblastný inštruktor: mgr. Martin Kovalík – Tammy:

Na  oblastnom  zhromaždení  v Novembri  2004  som  bol  zvolený  do  funkcie 
oblastného inštruktora. Z môjho pohľadu ide o významnú funkciu, pretože z tejto pozície 
mám  podstatnú  možnosť  ovplyvniť  systém  a úroveň  vzdelávania  v našej 



Východoslovenskej skautskej oblasti.
Aj  keď  sa  namôžem  tejto  úlohy,  v prvom  polroku  svojho  funkčného  obdobia, 

zhostiť  naplno,  pretože  práve  vykonávam  ZVS  v Banskej  Bystrici,  mám  akú  takú 
predstavu, čo by som chcel spraviť resp. ako zefektívniť systém vzdelávania u nás.

V prvom  rade  pokladám  za  nevyhnutné  zriadiť  aktuálnu  databázu  inštruktorov 
oblasti a zaviesť efektívny systém informovania medzi nimi.

V druhom  rade  je  z môjho  hľadiska  dôležité  zlepšiť  informovanosť,  jednak 
inštruktorov  o potrebách  a záujmoch  členov  oblasti  o druhoch  kurzov  a taktiež 
informovanosť zborov, oddielov a ich členov o pripravovaných a konaných kurzoch.

Po  tretie,  vytvoriť  kompaktný  systém  vzdelávania  v oblasti  pozostávajúci 
z tradičných  kurzov  (napr.  základný,  radcovský,  vodcovský...),  pokračujúc  odbornými 
tematickými  kurzami  (napr.  manažment  zboru,  ,  právna oblasť,  účtovníctvo,  PR,  Fund 
raising, kurzy tvorby programu...), nevylučujúc z tohoto systému ani záujmové tematické 
kurzy (napr. kurz lezenia, splavovania...). V neposlednom rade netreba zabudnúť ani na, 
nazvime to, graduálne kurzy, ktorých úlohou je najmä starostlivosť o dospelých, ktorí sa 
už pred tým nejakého kurzu zúčastnili, pri zvyšovaní ich odbornej vyspelosti.

K rozbehnutiu tohto integrovaného systému vzdelávania v oblasti bude nevyhnutné 
vytvoriť realizačné tými (RT) a to buď oficiálnej Oblastnej lesnej školy (OLŠ), prípadne 
vytvorenie tzv. Training development team(s) (TDT), poprípade istú cestu vidím aj pri 
realizácii kurzov pod hlavičkou  RT Roverskej lesnej školy (RLŠ), ktorej členom som aj ja 
a väčšina jej  členov je práve z východného Slovenska.  Tým by sa mohlo aspoň z časti 
eliminovať akýsi západo-centrizmus v konaní kurzov SLSK.

Táto moja vízia vzdelávania v oblasti však nie je dosiahnuteľná úsilím len jedného 
človeka a bude potrebné, aby na tom participovali aj ostatní inštruktori oblasti poprípade 
tí, ktorým vzdelávanie a odovzdávanie skúseností ďalej nie je cudzie.

P.S.: Záujemcovia o väčšie množstvo informácií a záujemcovia o prácu pri vzdelávaní 
v oblasti v niektorom RT  ma môžu kontaktovať na 0908 622 505 alebo 
martinkovalik@yahoo.com

Člen pre rozvoj: Jozef Kozmon – Mravček:
Osloviť všetky zbory v oblasti s ponukou spolupracovať na úrovni 

mikroregiónov a to nie rozvojovo, ale skvalitnením zborových a oblastných programov, 
vo veľmi úzkej spolupráci s členkou programovej rady sestrou Zápalkou. Jasnejšie: 
v tomto čísle Vás, milí zboroví vodcovia oslovujem s anketou „Áno - Nie“. Pozorne si ju 
prečítajte a jasne sa vyjadrite. S tými, čo súhlasia, plánujem vytvoriť špeciálnu 
organizačnú skupinu roverov a oldskautov, ktorá v rámci oblasti, mikroregiónov aj zborov 
bude plne k dispozícii programovej rade a bude zabezpečovať chod akcií poriadaných 
oblasťou, mikroregiónom i zborom. Spadať bude pod vedenie oblasti, ktorou bude 
materiálne i morálne podporovaná. Takáto skupina by mal byť vzorom pre skautskú 
a vlčiacku vekovú skupinu. Viac sa dozviete na prvom stretnutí členov – kandidátov 
organizačnej skupiny a tiež z dotazníkov a výňatku zo smerníc, ktoré zašlem záujemcom. 

Myslím, že ak sa nám toto podarí aspoň (z väčšej časti) vytvoriť a udržať, potom 
môžeme verejnosti ponúknuť členstvo a napĺňať rozvojový program. Teda nie je to 
v mojich, ale v našich rukách, ako budú žiť  mladí, keď my budeme starší.



Kancelár: Matúš Buzalka – Green:
     Mojím prvoradým cieľom je skvalitniť komunikáciu medzi oblasťou a zbormi, či 
jednotlivými zbormi medzi sebou. Chcem, aby všetky zbory boli informované o tom, čo sa 
deje v oblasti, aby včas vedeli o všetkých podujatiach, proste o všetkom, čo ich zaujíma.
     Ďalším, z mojich hlavných cieľov je čo najskôr spojazdniť oblastnú chatu a potom ju 
ďalej zveľaďovať. 
     A napokon je mojím zámerom skvalitniť a rozšíriť technické vybavenie kancelárie (hl. 
chcem zakúpiť digitálny fotoaparát, aby mala oblasť fotodokumentáciu zo všetkých 
oblastných podujatí)

     Asi ste si všimli, Zápalka Maníková a Pony Gura mi nedodali svoje príspevky, tak ich 
víziu nebudeme poznať.

Oblastná rada
 

Čo nové s chatou.
     Už iste mnohý vedia, že sa nám podarilo kúpiť chatu. No tým že ju máme sa nám 
vynorilo niekoľko problémov, ktoré potrebujeme riešiť. A keďže má táto chata slúžiť nám 
všetkým, tak sme sa rozhodli vyriešiť ich spolu s vami.
     Vopred vás chcem upozorniť, že toto je len predbežný návrh a budeme čakať všetky  
vaše reakcie, či už kladné alebo záporné.
     
Je potrebné určiť pravidlá, podľa ktorých sa 
bude chata objednávať a požičiavať

Prvým problémom je, koľko vopred je 
možné si chatu objednávať:
tu sa nám ponúkajú dve riešenia:

 to prvé je, že sa chata bude 
objednávať na začiatku určitého 
obdobia(napr. kalendárneho roka), a bude sa 
objednávať na celý rok dopredu a počas 
roka sa už len budú doobjednávať voľné termíny.

to druhé, že objednať chatu sa bude dať najskôr 2 mesiace pred danou akciou.
ďalej podľa čoho sa určí, kto má väčšie právo na chatu.

     Najjednoduchšie by to bolo, keby mal chatu ten, kto si ju skôr objedná, no neviem či by 
to bolo fér. Zoberte si situáciu, že by si ju chcel objednať niekto, kto pravidelne chodil na 
chatu makať, podporil ju nejakými peniažkami, chcel by ju na zborové podujatie 
a nemohol by tam ísť len preto, že termíny by boli obsadené nejakými družinkami, čiže 
ľuďmi, ktorý kvôli chate nepohli ani prstom a na chatu si spomenú len keď majú voľný 
víkend a nemajú čo robiť.  
     Preto  prichádzame s návrhom na zavedenie určitého kľúča, podľa ktorého by sa chata 
prideľovala.
     Do úvahy by sa brali tieto skutočnosti:



Subjekt, ktorý si ju objednáva: čiže prednosť by mala väčšia zložka. Určite mi uznáte, že 
viac chatu využije zbor, ako družina. 
účel, na ktorý sa chata objednáva: tým sa myslí to, že prednosť budú mať najmä 
vzdelávacie podujatia, potom napr. motivačné a až nakoniec len akcie pre zábavu.
to, koľko sa daný záujemca na chate podieľal: tu by sa bralo do úvahy to, koľko 
záujemca prispel na chatu či už finančne, pracovne alebo materiálne aby boli zvýhodnený 
tí, ktorý na chate niečo odmakajú.
čas objednávky: sa bude samozrejme brať do úvahy, ale nemal by to byť rozhodujúci 
faktor.
      A     napokon je tu problém s     poplatkom za chatu  
     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 70,- Sk

     Ak by sa brali tieto veci do úvahy, vzniká polemika čo s tým ak ja už mám chatu 
objednanú a bude mať o ňu záujem niekto, kto má „väčšie právo“. Či sa budú objednávky 
stornovať, alebo... Toto zatiaľ nieje celkom domyslené, ale malo by platiť, že min. 2 
týždne pred akciou sa už objednávka zrušiť nebude.
Ďalej je tu návrh, že by boli pokuty za odhlásenie tesne pred akciou.
     To je všetko, na čo sme prišli, ja to posúvam vám, a žiadam vás, aby ste sa k tomu 
vyjadrili, pretože práve vy môžete rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude chata 
požičiavať, a spoločne tak predídeme mnohým konfliktom. 

Dobrovoľné príspevky na chatu.
     
     V minulom čísle ste boli informovaný o možnosti prispieť na našu chatu. Ešte raz vám 
chcem povedať, že to nieje povinné, ale je len na vašej dobrej vôli prispieť. Tieto peniaze 
budú použité na rekonštrukciu chaty a na nákup materiálu do nej. 
     Pre vaše jednoduchšie rozhodovanie je odporúčaná suma 50 sk/osoba, no nieje to 
podmienkou. Je len a len na vás, či dáte viac, menej alebo presne(no čím viac, tým väčšie 
výhody). No aby sme v tom nemali bordel, rozhodli sme sa stanoviť termín „uzávierky“, 
aby sme vedeli, koľko peňazí máme na opravy v chate. Tento termín je 31. 4. 2005. 
     Tieto príspevky posielajte na číslo účtu: 266 671 8114/1100, a do správy pre príjemcu 
dajte: číslo zboru – chata ( vzor: 49. zbor – chata ).
Vopred vám chcem poďakovať za vaše dary a vedzte, že vlastne prispievate sami na seba.

Green

Anketa pre vodcov zborov:

Po prečítaní si plánov na funkčné obdobie člena rady pre rozvoj a komunikáciu by 
bolo fajn, ak by zboroví vodcovia jasne špecifikovali  buď podporu alebo nezáujem 
realizovať tento plán. Budem rád, ak sa rozhodnete pre jednu odpoveď (áno – nie) 
z nasledujúcich otázok:



A- súhlasím s vytvorením organizačnej jednotky roverov.

B- na akciách oblasti sa bude zbor podieľať účasťou členov zboru.

C- na akciách oblasti sa bude zbor podieľať vytvorením takejto jednotky v našom 
zbore.

D- na akciách oblasti sa  zbor podieľať nebude.

Dík, mravček

!!! VÝZVA: oblastná web – stránka !!!
Svet sa vyvíja a my, ak nechceme ostať niekde vzadu zabudnutý, musíme sa prispôsobiť 
jeho tempu. Preto sme sa rozhodli spojazdniť oblastnú www stránku. Preto oznamujeme: 

hľadá sa

 web – master

čiže nejaký dobrovoľník ktorý sa podujme spravovať oblastnú stránku.
Podmienky sú len dve: 1. musí mať o to záujem
                       2. mal by vedieť s tým pracovať
A čo by konkrétne robil?: 1. hlavne treba navrhnúť a „vyrobiť“ 

stránku
                                          2. a potom už len bude každý štvrťrok dopĺňať informácie, ktoré 

mu zašleme.

     Preto ešte raz vyzývam všetkých záujemcov: hláste sa do 31.3 2005. 
     U     koho?  : Matúš Buzalka – Green, adresa: Vyšná Šebastová 218,

           080 06 Prešov, tel.: 0908 892 797, e-mail: greeno@post.sk.
Kľudne volajte či eSeMeSkujte, maillujte či píšte, už teraz sa teším.

Green

NESPLNENÁ ÚLOHA

Na poslednom výročnom oblastnom zhromaždení bolo pri kontrole uznesenia z roku 2002 
zaznamenaná neplnená úloha. Rozšírená oblastná rada o vodcov zborov mala v minulom 
období prijať oblastný organizačný poriadok. Úloha splnená nebola. Prečo? 
Organizačný poriadok bol pripravený (a zo strany zborov ho nik nenapadol) už na 
ustanovujúce oblastné zhromaždenie. Deň pred zhromaždením nás od neho odhovoril brat 
Rúčka (vodca Bratislavskej skautskej rady) s argumentom, že v „blízkom“ čase bude 
o vzťahoch náčelníctvo(ústredie) - oblasť - zbory publikovaná kapitola v Organizačnom 

mailto:greeno@post.sk


poriadku SLSK a môže sa stať, že niektoré naše ustanovenia budú v rozpore 
s celoslovenským organizačným poriadkom. Preto sme náš organizačný poriadok už ani do 
programu zhromaždenia nedávali.    Prešli dva roky a v Organizačnom poriadku SLSK 
nevyšlo nič. Znova sme ho dali k materiálom na 2.výročné zhromaždenie, znova ho nik 
nepripomienkoval. Na zhromaždení ale 
vystúpil hosť br. Dumbo, člen 
Trenčianskej oblastnej rady, ktorý 
delegátov od jeho prijatia odhovoril 
s tým argumentom, že v „blízkej 
budúcnosti“ bude vydaná kapitola 
organizačného poriadku SLSK a náš 
štatút by mohol byť s ňou v rozpore. 
Radšej vyčkať do publikovania danej 
kapitoly a náš potom upraviť v súlade 
s celoslovenským.....  Prešli dva 
roky .... a znova nič.
Je vôbec organizačný poriadok oblasti 
ešte potrebný, ak je známy fakt, že 
oblasť aj bez neho fungovala štyri roky? Žiť sa dá aj bez neho. Jeho jedinou výhodou je, že 
predsa len upraví aspoň z časti vzájomné vzťahy medzi oblasťou a jej zbormi, upraví 
funkčné povinnosti a práva oblastnej rady. Organizačný poriadok SLSK schvaľuje 
náčelníctvo, oblastný organizačný poriadok by mala schváliť oblastná rada, resp. na 
základe Vašich pripomienok rozšírená oblastná rada o zborových vodcov. 
Po vyše dvoch rokoch už nemáme ani potuchy, čo v pôvodnom návrhu bolo. Ak by 
oblastná rada teraz prijala Organizačný poriadok oblasti, mohli by zbory namietať, že 
oblasť prijala niečo, o čom zbory neboli napred informované a bez ich súhlasu. Ak 
chceme, nedorobok z minulosti odstrániť, je potrebné znova návrh Organizačného 
poriadku oblasti publikovať a zbory by k nemu mali zaujať stanovisko. 

Návrh
ORGANIZAČNÉHO PORIADKU VÝCHODOSLOVEN- SKEJ 
OBLASTI

I. Všeobecné ustanovenia
Východoslovenská oblasť je administratívno-organizačnou jednotkou Slovenského 
skautingu (ďalej SLSK) so sídlom v Prešove. Oblasť má právnu subjektivitu.
Územná pôsobnosť oblasti je daná rozhodnutím náčelníctva SLSK a mapa oblasti je 
uvedená v prílohe 1 tohto organizačného poriadku.
Oblasť je združením zborov (vo výnimočnom prípade samostatných oddielov) vo 
východoslovenskom regióne s minimálnym počtom 300 členov.
Vznik oblasti a udelenie právnej subjektivity upravuje Organizačný poriadok SLSK. 
Činnosť oblasti musí byť v súlade so Stanovami SLSK, uzneseniami skautského snemu, 
náčelníctva a ústredia SLSK.
Činnosť oblasti musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi normami Slovenskej 
republiky.
Poslaním skautskej oblasti je:



a/V duchu skautských zásad metodicky a organizačne napomáhať v činnosti zborov 
združených v oblasti. Vytvárať vhodné podmienky pre chod oblasti a zborov v regióne.
b/ Zabezpečovať rozvoj skautingu v regióne, napomáhať pri vzniku nových zborov 
a oddielov v mestách a obciach, kde skauting v minulosti nepôsobil.
c/    Organizovaním vzdelávacích aktivít zabezpečovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
vodcov a ostatných oblastných, zborových a oddielových činovníkov.
d/   Koordinovať vzájomnú spoluprácu medzi zbormi v regióne. Zabezpečuje pre svoje 
zbory informačnú a poradenskú službu.
7. Symboly oblasti sú vlajka, znak a logo, ktoré sú uvedené v prílohe č.2

V tomto čísle predkladáme na verejnú diskusiu prvú kapitolu. Sú v nej väčšinou údaje 
vychádzajúce zo Stanov SLSK a Organizačného poriadku SLSK. V ďalšom čísle 
uvedieme kapitolu pod názvom Oblastné zhromaždenie. 

Radcovský kurz ( prihláška )

     Drahí bratia a sestry.  Keďže opäť vznikla potreba vzdelávať našich radcov, pripravili 
sme pre Vás radcovský kurz. Odznejú na ňom tie najpotrebnejšie prednášky z úst našich 
renomovaných vodcov a inštruktorov. Kurz je určený pre  Východoslovenskú skautskú 
oblasť a má kapacitu 35 osôb. Preto neváhajte a hláste sa. Pri nadmernom záujme budeme 
musieť obmedziť počet osôb na zbor, ale zatiaľ je všetko otvorené, preto posielajte 
návratky do 18. 2. 2005  na adresu: Ľudovít Grohola ( Tvrďas ), Šrobárova 6, 080 01 
Prešov. 
 Na prípadné otázky Vám odpovieme na tel: 0908 382 839 

A tu sú už údaje o kurze: 

Termín: 25 – 27. 2. 2005
Miesto: Terňa – dom kultúry
Cena: 180 Sk  – Je možné, že sa cena zníži, ak nám niečo preplatí  oblasť
Registrácia:  25.2. 2005 od 18:00 do 19:00
Potreby účastníka: Zápisník, prezuvky, spacák a karimatku, ( veci na von – bude blato ) 
ostatné chatové potreby, 10 zemiakov, jabĺčka, 1/2 chleba, pašteka alebo ryba v konzerve, 
zelenina – trošku + piatok je vlastná strava ( večera), voľajaký hudobný nástroj a chuť sa 
niečo naučiť. 
Čo ponúkame: 
Zaujímavé prednášky, málo spánku, veľa zábavy, super aktivity, nové hry, priateľstvá ...
Čo očakávame: zanietenosť, chuť sa naučiť, spoznať a zažiť, 

Ponuka pre záujemcov – roverov 
a oldskautov o účasť v organizačnej jednotke 

oblasti. 
Kto má záujem zaradiť sa do tejto jednotky, prosím, nahláste sa uvedením mena a 

priezviska, veku a pohlavia na e-mail: kozmon@cenrum.sk alebo odoslaním SMS-ky na 
0905 520 556.

mailto:kozmon@cenrum.sk


Dík, mravček
120. skautský zbor Humenné

vyzýva skautské zbory
na súťaž vo viazaní uzlov s názvom

UZLÁRSKA REGATA
Súťaží sa jednotlivo v kategóriách chlapci a dievčatá.

Kategórie a     nominačné časy:  
Plavčíci rok narodenia 1996 - 1995 čas viazania - 2 min.
Námorníci rok narodenia 1994 - 1993 čas viazania - 2 min.
Kadeti rok narodenie 1992 - 1991 čas viazania - 1,5 min.
Morskí vlci rok narodenia 1990 - 1987           čas viazania - 1,5 min.
Veteráni rok narodenia 1986 a starší čas viazania - 1,5 min.

Pravidlá súťaže:
- každý súťažiaci absolvuje dve kolá, do 
výsledkového hodnotenia sa vyberie lepší čas
- uzly sa viažu na čas, viaže sa šesť základných uzlov: 
1) lodná slučka okolo tyče
2) plochá spojka 
3) škótska spojka
4) rybárska spojka
5) skracovačka

6) dračia slučka okolo pása

Postup: 
Najprv sa uviaže lodná slučka okolo tyče, potom v ľubovoľnom poradí zaviazať štyri laná 
(plochá spojka, škótska spojka, rybárska spojka) a uprostred niektorého spojovacieho lana 
uviazať skracovačku, nakoniec sa viaže dračia slučka.
Po uviazaní povie súťažiaci “STOP” a viac sa nesmie uzlov dotýkať.

DISKVALIFIKÁCIA:
Časový limit, nesprávny uzol, rozviazanie uzla.

Termín súťaže:
Súťaž prebehne pri príležitosti osláv sv. Juraja – patróna skautov 23. apríla vo vybranej 
lokalite zboru, ktorý pripraví pre oblasť oslavy. Ktorý zbor to bude, záleží na tom, kto 
ponúkne priestor a sily zboru. 

V Humennom súťaž prebehne 5. marca 2005. 
Záujem zúčastniť sa súťaže potvrďte u zborového vodcu 120. zboru v Humennom b. 
Cichého 0908 839690 alebo na e-maili: jole@centrum.sk

Prvé až tretie miesto v každej kategórii bude ocenené diplomom. 
Súťažiaci si so sebou prinesú prezuvky!!!



Kurz Prvej pomoci
     Už dlhú dobu máte záujem o kurz prvej pomoci. A keďže my vám chceme vychádzať 
v ústrety, tak sa nám jeden podarilo vybaviť. 
A tu sú informácie pre vás:
Kedy?: 4. 3. 2005(to je prázdninový piatok)
Kde?: Hermanovce, reštaurácia 
O ktorej?: začiatok je o 10:00 hod.
Za koľko?: len 50 sk!
Čo mi treba?: nejakú stravu (ak práve nedržíte bobríka hladu), zápisník a pisatko (pero...)
     Pre náš pokoj na duši nám dajte prosím vedieť, koľko ľudí tam posielate. Termín je do 
25. 2. 2005. 
     Ak by niekto cestoval z ďaleko, Hermanovský skauti sú ochotný poskytnúť vám nocľah 
v ich klubovni. 
     Tak neváhaj a vzdelávaj (sa).

Green

MÁME  V  OBLASTI  INŠTRUKTOROV?

Už  vo  výročnej  správe  oblasti  sme  konštatovali,  že  naša  oblasť  je  bohatá  na 
inštruktorov  SLSK.  Ich  poslaním  je  podieľať  sa  na  vzdelávaní  vodcov  a ostatných 
činovníkov či už na úrovni celoštátnej, alebo oblastnej. Naša oblasť disponuje:

 Inštruktormi Slovenského skautingu, ktorých pôsobnosť je celoslovenská a ktorým 
hodnosť inštruktora bola udelená na základe absolvovania inštruktorských kurzov 
SÚLŠ, resp. v poslednom období absolvovaním GILŠ. Sú to:

- Ing.  Miroslav  Jízdný,  Juraj  Straka 
a mgr.  Oskar  Schiffler  zo  74.  zboru 
Košice

- Mgr. Ján Vinter zo 68.zboru Košice
- Slavomír  Uličný,  Vladimír  Doliak, 

Jozef Červeňák zo 65.zboru Sabinov
- Oliver  Vafek,  Patrik  Pauko,  Martin 

Kovalík zo 49.zboru Prešov
- Mgr. Anna Treľová, Anna Zabloudilová 

zo 100.zboru Strážske
- Milan Soldán zo 58.zboru Rožňava

   O tých  inštruktoroch  SLSK  oblastná  rada  vie 
a časť z nich pracovala pri realizácii celoslovenských 
LŠ,  aj  pri  realizácii  oblastných  kurzov.  Druhá  časť  z nich  bola  pasívna.  Preto  pre 
zabezpečenie vzdelávacej činnosti boli na návrh oblastných inštruktorov vymenovaní aj 
inštruktori OLŠ s oblastnou pôsobnosťou.

 Inštruktori Východoslovenskej oblastnej lesnej školy s oblastnou pôsobnosťou
- Miroslav Görcsös, Jana Buráňová, Jana Vinterová zo 68.zboru Košice
- Andrea Liptáková, Jozef Mikloš zo 49.zboru Prešov
- Mgr. Martin Raškovský t.č. zo 126.zboru Hermanovce.



;Prihlasovanie  na  GILŠ  šlo  prostredníctvom  zborov,  nie  oblastí.  Navyše 
vymenovanie  do hodnosti  inštruktora  SLSK je v našej  organizácii  predmetom utajenia. 
Svetlá  výnimka  bola  len  udeľovanie  inštruktorských  dekrétov  na  sneme  v Prešove 
a dokonca mená týchto inštruktorov boli zverejnené i v Skautských zvestiach! V ostatných 
prípadoch  sa  oblasť  k vymenovaniu  inštruktora  nevyjadrovala,  ani  o ich  vymenovaní 
nebola informovaná! Preto  som presvedčený, že v našej oblasti „behá“ množstvo ďalších 
ľudí  s gilwellskou šatkou, resp. s drievkami na krku. Len o nich oblasť nevie. Aké šťastie, 
že ich „máme“!
 

MANAŽMENT  ZBORU

Čo vlastne skautský zbor podľa organizačného poriadku SLSK, kapitola 4, oddiel 
IV, je?
 Zbor je  základnou administratívnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou 

(odstavec 2). Čo je jeho poslaním uvádza hneď ďalší odsek. 
V odstavci 18 o zborovej rade uvádza, že jej úlohou je:
• Spracovávať  strategický  plán,  ročné  plány  a rozpočty.  Samozrejme,  že  aj  potrebnú 

byrokraciu pri ich vyhodnocovaní.
• Spracováva výročné správy za uplynulé obdobie.
• Koordinuje výchovný program oddielov
• Pomáha združeným oddielom pri ich činnosti, čo znamená servis – rôzne vybavovačky, 

vedenie účtovníctva, hospodárenie s majetkom a pod.
• Plánuje, realizuje a vyhodnocuje podujatia oddielov a zboru.

Čiže činnosť a poslanie zboru sa líši od činnosti a poslania oddielov. Ak má zbor 
svoje úlohy plniť, musí mať zborová rada pri svojej činnosti určitý systém a jej činnosť 
nemôže byť živelná.

Periódy medzi zasadnutiami zborovej rady nie sú určené a podľa situácie vo zbere 
sa  konajú  1x  mesačne  až  1x  za  štvrťrok.  Rokovanie  rady  však  by  malo  mať  určitú 
štruktúru. Inak je to nezáväzný „pokec“ s minimálnym výsledkom. Čo by mal program 
obsahovať:

1. Otvorenie, kontrola účasti, overenie či rada je uznášania schopná
2. Kontrola splnenia (resp. analýza nesplnenia) úloh vyplývajúcich z rokovania 

uplynulých rád
3. Prejednanie tematického okruhu určeného podľa plánu zasadania rady
4. Aktuálne úlohy – prejednanie, riešenie
5. Rôzne
6. Záver,  uloženie  trvalých  alebo 

termínovaných úloh
Prvé dva body rokovania by mali  byť 

jasné. Čo je to ale za podraz v bode 3? Rada 
by si mala stanoviť plán prejednania hlavných 
okruhov činnosti a poslania zboru a oddielov 
tak, aby členovia rady ich napred vedeli a na 
rokovanie rady sa mohli pripraviť. Napríklad:



 Na januárovej rade tento bod obsahuje spracovanie plánu činnosti zboru v koordinácii 
s plánmi oddielov na tento kalendárny rok

 V marci už vieme ako dopadla registrácia. Preto v tomto bode prejednáme stav členskej 
základne. Koľko ľudí vo zbore máme, ako sú na tom jednotlivé oddiely, analyzujeme 
rast, resp. úbytok členskej základne ako v oddieloch, tak aj celkove vo zbore.

 V máji  sa  už  musíme  vážne  zapodievať  tábormi  a letnými  aktivitami.  Od  výberu 
lokalít,  termínov,  cez  prípravu  programu,  materiálneho  aj  administratívneho 
zabezpečenia.  Rozdelia  sa  a určia  konkrétne úlohy jednotlivým členom rady.  Tesne 
pred prázdninami urobíme operatívne rokovanie rady na ktorom by sme vyhodnotili 
zabezpečenie uložených úloh a doriešili prípadné problémy.

 V septembri  začína  nový  skautský 
rok. V tomto bode by sme sa mali 
zapodievať  personálnou  otázkou. 
V akom  stave  máme  družiny 
a oddiely,  či  sme  po  prázdninách 
zaznamenali  rast,  alebo  úbytok 
členov  a či  ich  má  kto  viesť.  Ak 
nám na štúdium mimo mesta odišli 
vodcovia,  alebo  radcovia,  rada 
navrhne vodcovi  zboru vymenovať 
za ne náhradu.

 Záverom roka by sme mali zhodnotiť činnosť družín, oddielov, aj zboru. Úspešnosť, či 
neúspešnosť v plnení programu a výchovného cieľa. Jedným z ukazovateľ by mali byť 
aj  štatistické  údaje.  Napr.  x  členov  splnilo  nováčikovskú  skúšku,  y  členov  splnilo 
podmienky stupňa Neznáma krajina, z členov získalo také, či onaké odborky,....

Dobre, a čo potom rozumieme pod bodom 4?
o  Je jasné, že v januári je aktuálna registrácia a výber členských príspevkov. Pod týmto 

bodom teda rozumieme zabezpečenie tejto úlohy
o  Do konca marca máme podať daňové priznanie. Máme údaje z januárovej účtovnej 

uzávierky,  oboznámime  radu  ako  sme  hospodárili  s financiami  a majetkom,  koľko 
máme na účtoch a v pokladni, aký je majetok. Na základe týchto údajov spracujeme 
výhľady v tejto oblasti na ďalší rok.

o  Pred tábormi nás zvyčajne čaká stretnutie s rodičmi. V rámci tohto bodu prerokujeme 
jeho prípravu, môžeme zhodnotiť nielen úroveň kontaktov s rodičmi, ale aj s ostatnou 
verejnosťou, štátnymi a obecnými orgánmi, médiami a pod.

o  V septembri vyhodnotíme naše aktivity do 31.8. Okrem toho by zborová rada mala 
navrhnúť ak došlo k zmenám vo vedení družín a oddielov náhradníkov, navrhnúť kto 
pôjde na budúci rok na RK, LŠ, GILŠ, či iné vzdelávacie aktivity.

o  Koncom roka by sme mali pracovať na príprave zborovej schôdze, či výročnej správy. 
Členom zborovej rady určíme ktorú časť spracujú a do akého termínu.



Niekto môže namietať: „Je ešte milión ďalších vecí potrebných pre chod zboru.“ 
Napríklad príprava konkrétnych akcií  zboru,  vyúčtovanie  pre MŠ,  či  účasť  na akciách 
vyšších  organizačných  celkov,  na  ktoré  zbor 
vysiela  jednotlivcov  alebo  celé  skupiny, 
Betlehemské  svetlo,......    To  všetko  môžeme 
prejednať v bode „rôzne“.

Tento  návrh  plánu  rokovania  zborovej 
rady nie je dokonalý. Určite dokážete spracovať 
lepší.  Veď  sami  najlepšie  viete,  čo  je  vašom 
zbore prioritné a čo menej dôležité.

Týmto  článkom  chcem  len  upozorniť, 
aby ste na to mysleli. Aby činnosť zborových 
rád  bola  plánovaná,  vodcom  riadená 
a efektívna.  Z praxe viem, že v mnohých zboroch našej oblasti sa to zanedbáva. Zborové 
rady sú potom neefektívny diskusný klub, bez vyvodených úloh a záverov. Potom často, 
tak ako úroveň zborových rád vyzerá aj úroveň ich družín, oddielov aj celého zboru.

Mufi   

Pomoc 
Tatrám

    Dovoľujem si vám posunúť informáciu, ktorá nám prišla na e-mail prostredníctvom 
skautinfa. Jej autorom je Martin Macharik – Kolohnát, šéf ústredia.

     Milé sestry, milý bratia

     Ani vás nenechali chladnými zábery z Tatier postihnutých víchricou? Aj vy ste 
rozmýšľali, ako pomôcť? Poslali ste esemesku, no zdá sa vám, že pre plnenie hesla 
SLÚŽIM chcete spraviť aj niečo viac?
     
     Slovenský skauting sa rozhodol zareagovať na pohromu, ktorá postihla Vysoké Tatry. 
Od kalamity ubehli dva mesiace a dnes máme konkrétnejšiu predstavu ako sa zapojiť.
     
     Od 15. júna do 15. augusta bude v Tatranskej Lomnici zriadený dobrovoľnícky tábor, 
kde bude vítaný každý, kto chce prísť pmôcť. Pravdepodobne pôjde o čistiace práce 
v okolí postihnutých obcí, pomoc pri odkôrňovaní, rozťahovaní haluziny, štiepkovaní, 
oprave turistických chodníkov, no proste všade tam, kde na to nestačia zložky miestnej či 



štátnej správy. Budeme pokračovať aj v projekte Čisté Tatry, ktorý sa stretol s úspechom 
v roku 2004 a 2003.

     Pre dobrovoľnícke skupiny, ktoré budú chcieť prísť platí niekoľko pravidiel:
 pobyt minimálne 5 dní, pracuje sa 5 – 6 dní v týždni, podľa dĺžky pobytu 

a okolností
 strava, ubytovanie a pracovné 

pomôcky sú zdarma
 doprava do Tatier sa 

neprepláca
 vek minimálne 15 rokov
 na každých 5 ľudí musí mať 

skupina určeného jedného 
dosúpelého koordinátora

     Okrem toho sa môžete tešiť na 
zaujímavú medzinárodnú spoločnosť, 
pretože na podobnú výzvu sa nám 
z okolitých krajín doteraz prihlásilo 150 
roverov z 8 krajín, hlavne z ČR. Okrem 
dobrého pocitu budú pre dobrovoľníkov 
tiež prichystané zaujímavé programové aktivity – turistika, plaváreň, kino...
        Nenechajme sa preto zahanbiť a zapojme sa aspoň v rovnakom počte!
     V tejto chvíli od vás budem potrebovať len dve údaje – koľko ľudí sa od vás zapojí 
a v ktorom termíne by ste prišli. Následne na to zašleme viac informácií. 
     Info posielajte na macharik@scouting.sk

                        Martin Macharik - Kolohnát

Oblastná nášivka

     Už predošlá rada prišla 
s nápadom vyrobiť oblastné 
nášivky. No nepodarilo sa im 
ho zrealizovať a tak  iniciatívu 
preberáme my. Máme záujem 
zrealizovať tento nápad, no 
najprv potrebujeme vedieť, či 
o niečo také je v oblasti 
záujem. Ak by bol, tak nám nič 
nebráni, aby sa nášivka stala 
skutočnosťou.
Jej cena by sa pohybovala 
okolo 40 – 50 sk/kus. Tak vás 
prosím, urobte prieskum vo 

Popis:
Biela

Červená

Modrá 
- okolo znaku by bol 
nápis:
hore: Slovenský 

Skauting
dole: Východo 

-slovenská 
oblasť

mailto:macharik@scouting.sk


svojom zbore a dajte nám čo najskôr vediet(najneskôr však do 31. 
3. 2005).

     A ak náhodou neviete, kam by ste si ju dali, navrhujeme miesto: pravý, čiže odborkový, 
rukáv.                                                                                                                     Green 

 

Oblastník a  inzercia?

           Určite ste si už aj vy všimli kopec reklám, ktoré nás obklopujú na každom kroku. 
Niekomu je to príjemné, niekomu nie. No ako vieme, za reklamu sa platí.
     A preto vznikla myšlienka, či nejakú tú reklamu nepriniesť aj do Oblastníka. A ak áno, 
tak čo za reklama by to mala byť. Budeme prijímať akúkoľvek, alebo len takú, ktorá sa nás 
týka? A budeme vôbec nejakú?
     Možno sa teraz pýtate, načo nám vôbec reklama bude. Odpoveď je jednoduchá. Keďže 
oblasti sú financované rovnako ako zbory, sú sčasti znevýhodnené. Aj práve takýmto 
spôsobom by sme mohli získať nejaké peniaze a tým skvalitniť našu činnosť a tým 
pomôcť nám všetkým.
     No skutočne neviem aký postoj zaujať k tomuto problému. Skúste nám napísať vaše 
postoje a názory, aby sme sa vedeli pohnúť z miesta. Ak, tak to urobte do 31. 3. 2005.
     Netrpezlivo čakám na vaše reakcie.

Green

   

Brat Veľký Medveď daroval oblasti skautské šatky. Za toto šľachetné gesto mu veľmi 
pekne ďakujeme.
      A pri tejto príležitosti vám ich ponúkame na predaj.

Ich cena je 50sk (cez  totem 66sk – ak sa nemýlim), a čo je hlavné ušetríte poštovné.
Tu sú ich počty: - Vlčiacke / včielkárske (žltý lem) – 20ks

- Skautské (zelený lem) – 28ks
- Činnovnícke (biely lem) – 10ks

Táto ponuka platí len do vypredania zásob, tak neváhajte príliš dlho.
Objednávať môžete u Greena.

A myslím že je na mieste poďakovať bratovi Veľkému medveďovi, pretože on tie šatky 
daroval oblasti.

Festival video a dia programov



I. Vysoké Hory 2005

s voľným /veselým/ slovným doprovodom priamych účastníkov 
skvelých dobrodružných akcií zo Slovenska a sveta

Žilinský vysokohorský klub - SVTS
pozýva všetkých priaznivcov na overenú, skvelú akciu !!!

 

KEDY? 12.marca 09.00 až 22.oo nonstop, 
KDE? zasadačka MsÚ     

Vstup je voľný !!!

Budúci členovia obl. organizačnej skupiny, budeme radi ak sa pripojíte k nám.

Náš  program:

Vo štvrtok 10. marca po vyučovaní odchod vlakom do Košíc, odtiaľ odchod vlakom o 
17.30  do Žiliny. Príchod do Žiliny je 20.15 hod. Prespíme v skautskej klubovni v Žiline za 
30.-Sk.

V piatok ráno budíček a odchod busom na Terchovú a chatu Vrátna. Odtiaľ pešo výstup 
na Rozsutec, Kriváň alebo Stoh (závisí od stavu a kvality snehu). Z vrcholu sjazd na 
čomkoľvek dole, potom čajík, párky ... a večera a noc bude na chate vo Varíne za 30.-Sk, 
kde si pri krbe a fajnovom papaníčku (PREKVAPKO JOZEFOV) pospievame, pokecáme.
 
V sobotu ráno upratovanie a o 08.00 odchod do zasadačky MsÚ v Žiline na 
horepropagovaný filmový festival.
V nedeľu v noci o 02.00 odchod vlakom domov.

Predpokladané náklady: 
600.-Sk cestovné  +  60.-Sk nocľažné + vlastné vreckové cca 150.-Sk   SPOLU cca 800.-
Sk
     Študenti nafasujú k podpisu povolenie od triedneho učiteľa s potvrdením o zlepšení 
prospechu oproti polroku.
     Záujem nahláste u Mravčeka do 6.3. (0905 520 556)

Napokon si znova zosumarizujme termíny:

Ihneď: - návratky na radcák (Tvrďas) – najneskôr však do 18. 2. 2005!!!
             - prihlásiť sa kurz prvej pomoci – najneskôr do 25. 2. 2005
Do 31. 3. 2005: - nahlásiť predbežný záujem o oblastné nášivky

- poslať reakcie ohľadom článku „Oblastník a inzarcia“
- posielajte návrhy na web – mastra
- vaše reakcie a návrhy na „pravidlá požičiavania chaty“



do 30. 4. 2005: - dobrovoľné príspevky na chatu Kanné.
Kedykoľvek: - objednávať skautské šatky

   - prihlášky na „Pomoc Tatrám“

A ešte raz potrebné údaje: Matúš Buzalka – Green
Vyšná Šebastová 218, 080 06 Prešov
Tel. č.: 0908 096 717
E – mail: greeno@post.sk alebo slskvychod@pobox.sk
číslo oblastného účtu: 2666718114/1100 
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