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OBLASTNÍK

Príjemné prežitieVianočných 
sviatkov a mnoho 
skautských, aj osobných 
úspechov v roku 2006

praje 

Východoslovenská oblastná 
rada 

Neodmeňuje sa začínanie, ale len vytrvanie

Rozhodol  som sa  začať  týmto  pravdivým výrokom sv.  Kataríny  Sienskej.  Čas 
preverí dielo každého. A sami vieme, že niekedy nie je problém začať, ale vytrvalo 
pokračovať  a dokončiť  ho.  Aj  rétor  môže  začať  kvetnato,  ale  keď  nevie  prísť 
k tomu, čo chce povedať povieme: „Hovoril veľa, no nepovedal nič.“ Je to málo, 
keď  máme  plány,  ale  nevieme  ich  zrealizovať  a dotiahnuť  do  konca.  Možno 
podobné problémy prežívate aj vy vo svojich zboroch, či oddieloch. Akosi podobne 
by som mohol  aj  ja hodnotiť fungovanie  oblastí,  konkrétne oblastných štruktúr. 
Nechcem sa  nikoho dotknúť,  možno  mnohé  z toho čo  napíšem,  bude  len  moje 
subjektívne videnie skutočností. Nechcel by som nikoho uraziť, ale pravdu treba 
povedať, aj keď trošku zabolí.

1. Oblastník: Bol návrh, aby mal inú podobu. Prvé číslo, a aj druhé boli písané 
iným  štýlom,   potom  sme  sa  museli  vrátiť  k  „starým  ľuďom“  a „starej 
forme“. Môžeme povedať: „Zlyhal ľudský faktor.“

2.  Oblastná rada: Mám dojem, že sa nám akosi začína rozpadať. Možno je to 
len môj  dojem, ale začínam to tak vnímať.  Prvý sa „vzdal“ br.  Mravček. 
Kvôli  vzdialenosti  nemohol  chodiť  na zasadania,  preto povedal,  že  nemá 
zmysel byť len do počtu. Povedali sme si: „Má pravdu“. Potom nám začal 
chýbať aj  br. Green, ktorý bol dosť dlho odcestovaný v Česku. Môj zástupca 
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br.  Xavier  chodieval  často  na  konferencie  a tak  tiež  nechodil  pravidelne. 
Takže nakoniec, tých ochotných prísť bolo čím ďalej tým menej (br. Pony, 
sr. Zápalka, br. Tammy). Občas nám pomáha aj exvodca oblasti br. Mufi, 
ktorému  sme  zverili  oblastné  financie.  Situáciu  vidím  neružovo.  Ja  sám 
neurobím nič – tiež občas nestíham a možno som málo prísny. (Asi by bolo 
vhodné urobiť motivačný kurz, pre členov oblastnej rady.)

3. Oblastné  akcie:  Boli  dve:  Hlaváčove  skautské  dni  a Oblastný  zraz. 
Hlaváčové dni som v podstate režíroval ja osobne, na Oblastnom zraze som 
sa bol iba pozrieť. Viedol, či skôr zachraňoval ho br. Mufi. Mám však dobrú 
správu. Budúci zraz pripravia skauti 43. zboru Dlhá Lúka. Som rád, že sa 
toho ujali a ponúkli sa sami.

4. Vzdelávanie:  Máme oblastného inštruktora, jed ním br. Tammy. Preto vás 
prosím a žiadam, aby ste organizovanie svojich kurzov, či  už základného, 
alebo  radcovského,  konzultovali  s ním.  Inak  na  nich  oblasť  nemôže  dať 
„záruku kvality“.

5. Nefungujúce  zbory:  Zatiaľ  vieme o troch:  Rožňava,  Zborov a Biely  kríž 
Košice. Niektoré je možné „zachrániť“, niektoré sú už asi „mŕtve“. Preto vás 
vyzývam k spolupráci. Ak viem, že mám problém, mam začať hľadať pomoc 
u susedného zboru. Tackajúci sa potrebuje o niekoho oprieť. 

6. Nové  oddiely:  V novom  roku 2006 budeme mať  registrované  dva  nové 
oddiely: z Kysaku a Polomy. Kysak sa registruje pod oblasť, ako samostatný 
oddiel, Poloma sa registruje spolu s Lipanmi.

7. Oblastná chata: Od nového roku by mala začať fungovať oblastná chata. Je 
v nej urobená nová podlaha a nakúpené chýbajúce vykurovacie telesá. Za jej 
„spojazdnenie“ ďakujem mnohým,  zvlášť  však spomeniem br.  Tammyho, 
ktorý rekonštrukciu dotiahol do konca. Vďaka za vaše finančné dary. 

Na záver treba povedať, že okrem nedostatkov, ktoré som spomenul, treba vidieť aj 
pozitívne veci. Aj keď nefunguje všetko ideálne, aj keď aj vy máte problémy, napr. 
s priestormi klubovní, predsa treba vidieť množstvo skautov, ktorých my, zbory aj 
oblasť zastrešujeme, ktorí  veria skautským ideám, žijú a obetujú sa pre ne. A to 
nám má byť na povzbudenie.
Prajem sebe aj vám, aby sme do nového roka 2006 vykročili zapálení  a pozitívne 
naladení, odhodlaní popasovať sa s problémami, ktoré sa ukážu.

                                                                       Martin Raškovský – Veľký medveď

NAVŽDY NÁS OPUSTIL BRAT ALI
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Prešlo už mnoho rokov, čo sme sa prvýkrát stretli. Mali sme práve skautský 

tábor  na  Svinke.  Práve  v týchto  dňoch  stúpili  na  povrch  Mesiaca  prví  ľudia 
a navyše  skauti.  Písal  sa  júl  1969.  Tábor  navštívila  čudná  skupinka  chalanov. 
Skautské košele,  hnedé šatky, na domovenke nápis Košice.  Chýbal ale sľubový 

odznak  a na  rukáve  mali 
nášivku  so  slnkom  a šípmi. 
Podávali síce ľavú ruku, ale bez 
roztiahnutého  malíčka.  Oni 
vedeli  kto  sme,  ale  my  sme 
nemali  ani  tušenie  kto  sú  oni. 
Bol to chalani  z Foglarovského 
čitateľského  klubu  pri 
skautskom  časopise  JUNÁK, 
klub  Smelí  leopardi  z Košíc. 
Radcom klubu bol Juraj Straka 
–  Ali.  Vtedy  začala  naša 
spolupráca,  aj  spoločné 
podujatia.  V jeseni  1969  celý 
klub  prešiel  ako  skautská 
družina  do  2.  oddielu  skautov 
v Košiciach.

Prešlo  pár  rokov. 
Skauting v  roku 1970 zakázali.  Skalní  členovia  prešovského 4.  oddielu založili 
trampskú osadu (T.O.) Roveri. V dňoch 30. 9. až 2.10.1972 trampská osada Mlok 
z Prešova (neskôr z nich vznikla hudobná skupina Mloci) usporiadala vo Veľkom 
kaňone pri opálových baniach svoj prvý potlach. A čuduj sa svete! Prešovskí T.O 
Roveri  tu  stretli  košickú  T.O.  Rowers.  A znova  sme  sa  stretli  s Alim Strakom 
a bývalými košickými skautmi.

Mnoho ďalších rokov sme sa nevideli. V  T.O.Rowers boli dobrí hudobníci 
a začali  hrať  a spievať  western  country  muziku  aj  na  verejných  vystúpeniach. 
Neskôr  sa  kapela  premenovala  na  hudobnú  skupinu  Veslári.  Aj  keď  sa  ľudia 
v kapele časom vystriedali, Ali v nej bol stálica.

Koncom roka 1989 sa začal obnovovať skauting. Takmer súčasne v Prešove 
aj  Košiciach.  Aj  keď  medzi  oboma  východoslovenskými  metropolami  vládne 
rivalita,  no  v skautingu  od  začiatkov  vládlo  priateľstvo.  V roku  1990  máme 
skautský  tábor   na  Mangľovej.  Tábor  navštívili  redaktori  prvého  skautského 
časopisu  na  Slovensku  –  časopisu  SKAUT  vydávaného  v Košiciach.  Pri  tejto 
príležitosti znova stretám Aliho.

Ali  Straka  sa  hneď  od  začiatku  zapojil  do  obnovy  skautského  hnutia. 
Pracoval  v košickej  okresnej  rade,  aj  v redakcii  časopisu.  Niekoľko  funkčných 
období zastával funkciu okresného vodcu. V roku 2001 absolvoval GILŠ a stal sa 
inštruktorom  SLSK.  Ako  inštruktor  sa  zameral  na  poslanie  a formy  činnosti 
skautskej  družiny  a oddielu.  V rokoch  2000  až  2004  zastával  funkciu  zástupcu 
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oblastného vodcu Východoslovenskej  oblasti.  Jeho ďalším skautským koníčkom 
bolo  spracovávanie  histórie  skautingu  v Košiciach,  zaoberal  sa  aj  skautskou 
históriou na Slovensku, či v našom regióne.

Aj keď tvrdo bojoval so zákernou chorobou, poznali sme ho ako optimistu 
a nadšenca pre skauting kedykoľvek obetovať svoju energiu, čas, aj peniaze.

Žiaľ, 16. novembra nás zaskočila zdrvujúca správa. Juraj Straka – Ali prehral 
svoj  boj  s chorobou a navždy opustil  naše  rady.  Košický,  aj  Východoslovenský 
skauting  tým stratil  obetavého brata,  pre  ktorého sa  skauting  stal  celoživotným 
poslaním. Česť jeho pamiatke.    

Mufi

Malé P.S.

Bolo mi nesmiernou cťou poznať človeka s veľkým Č, akým brat Ali bol. 
Bol to ozajstný skaut, človek s veľkým srdcom, ktorý vedel načúvať ľuďom okolo 
seba.  Ďakujem ti,  Ali,  za všetko,  čo si  pre nás urobil.  Verím,  že si  našiel  svoj 
„Skromný kraj Vzácnych ľudí a počuješ dupot Nádherných koní“.
 Odpočinutie večné daj mu Pane a Svetlo večné nech mu svieti.

Zbohom Brat Ali
Unkas

Manažment zboru – strategický plán SLSK

POSOLSTVO  PRE  ZBORY

Poštou, alebo na sneme sa nám do rúk dostal strategický plán Slovenského 
skautingu  pod názvom POSOLSTVO. Určite  ho  už  máte  preštudovaný  a úlohy 
z neho ste už aplikovali na podmienky vášho zboru. Napriek tomu mi nedá, aby 
som na tento dokument nereagoval.

Pozrime  sa,  čo  v kapitole  rast  a rozširovanie  skautingu  ukladá  skautským 
zborom:
 Dopĺňať  stav  dospelých   v zbore;  z takých  čo  skautingom  už  prešli,  ale  aj 

nových ktorí majú záujem o prácu s mládežou.
 Spolupracovať so školami.
 Optimalizovať počty členov a oddielov: 

a/ zbor o početnom stave 100 až 150 členov, t.j. 3 až 5 oddielov
b/  počty  v oddieloch:  vĺčatá/včielky  24  detí  +  dospelí,  skauti/skautky  32 
členov, roverský kmeň 4 roverské patroly

 Získavať nových členov buď individuálne (priveď priateľa), alebo nábormi.
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 Komunikovať  s inými  zbormi  v oblasti,  vzájomná  výmena  skúseností 

a motivácia.

A aká je realita?
Hlavne  na  Východnom  Slovensku,  kde  vo  väčšine  regiónov  je  zlá 

ekonomická  a sociálna  situácia  obyvateľstva,  je  získavanie  dospelých  značným 
problémom. Je však riešiteľný. Treba ich vedieť správne osloviť a rozdeliť medzi 
nich úlohy tak, aby nám v priebehu polroka neodišli  úplne uštvaní  a znechutení. 
Teda  je  to  záležitosť  komunikácie  a manažmentu  zboru.  Vyžaduje  si  to  tímovú 
prácu, či už vo vedení oddielu, alebo zboru. To však vo väčšine prípadov nevieme 
a tam je naša slabina. Aby sme boli úspešní, potrebujeme schopné vedenia zborov. 
A to  je  v niektorých  zboroch  problém.  Zborový  vodca,  ktorý  je  len  pasívnou 
figúrkou netušiacou, čo sa vo zbore deje, asi nie je tým najideálnejším riešením. 

Strategický  plán  hovorí,  že  zbor  by  mal  mať  100  až  150  členov. 
V skutočnosti  v oblasti  je  asi  jedna štvrtina zborov 20 až 49 členných (4 zbory 
v oblasti), osem – deväť zborov (niečo vyše 50%) má 50 až 99 členov a len dva, 
alebo tri zbory majú sto a viacej členov (okolo 20%, z toho jeden rómsky zbor). 
Tak  početný  zbor  si  ale  naozaj  vyžaduje  aktívne  vedenie  a kvalifikovaných  (i 
kvalitných) vodcov oddielov. A tých je veľmi málo. 

    Neviem z čoho vychádzali  autori  strategického plánu pri  určení  počtu 
členov  oddielov.  Z praktických  skúseností  by  som  počty  jednotlivých  oddielov 
volil menšie – 20 až 25 členov. Pri tridsaťdva člennom oddieli je zhruba 5 družín 
pre  ktorých  potrebujeme  dobrých  radcov.  Ale  pokiaľ  viem,  ani  tých  nie  je 
prebytok.

Prax je taká, že v oblasti máme minimálne pätnásť oddielov nedosahujúcich 
ani 15 registrovaných členov, t.j. takmer 29% z celkového počtu (zvyčajne od 10 až 
12  členné).  Takýto  oddiel  ani  nemôže  pre  malý  počet  členov  plniť  výchovný 
program skautského  oddielu.  Boli  by  sme  radi,  keby  dosiahli  aspoň  15  až  18 
členov. Oddielov presahujúcich 32 členov (mimo rómskeho zboru) máme iba jeden 
v celej  oblasti.  Mať  štandardné  32  členné  skautské  oddiely  je  v našich 
podmienkach  skôr  utópia  ako  skutočnosť.  Nehovoriac  o tom,  že  taký  oddiel 
potrebuje  kvalifikovaného  a skúseného  vodcu  oddielu,  dostatočný  počet  jeho 
zástupcov a okrem toho skúsených radcov družín. Kde ich vziať?

Rozšíriť členskú základňu náborom si môžeme dovoliť iba v tom prípade, ak 
máme pre nich dostatok vodcov oddielov a radcov družín. Znova prax ukazuje, že 
aj napriek tomu že nám ľudia absolvujú vodcovské lesné školy a radcovské kurzy, 
nakoniec  nám  ako  vedúci  mládežníckych  kolektívov  nepracujú.  Chýba  im 
motivácia. A predovšetkým si myslím, že chýba s absolventmi LŠ a kurzov ďalšia 
individuálna práca na úrovni oddielu a zboru. A tu zlyháva práve vedenie zboru. 

Schodnejšiu  cestu  vidím  v postupnom  rozširovaní  počtu  členov  družín. 
Systémom „priveď si kamaráta“. Ale nie všetci a naraz.

Pri  plnení  posledného  bodu  o komunikácii  a výmene  skúseností  by  mali 
zohrať nezastupiteľnú úlohu skautské oblasti.  Ony by mali organizovať kvalitné 
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akcie tohto typu. Zo strany zborov by mal byť záujem na tieto podujatia vysielať 
svojich zástupcov.

      

BETLEHEMSKÉ  SVETLO

Rok ubehol rýchlo ako voda a zase tu máme dlho očakávané Vianoce. Pre 
nás aj  tým aj  jedna milá  povinnosť – zabezpečenia  16.  ročníka Betlehemského 
svetla.  Pozor!!!  Toho  roku  nás  pri  jeho  zabezpečení  čakajú  novoty.  Ale  po 
poriadku:
 Prevzatie  BS  od  rakúskych  skautov  prebehne  v sobotu  10.12.  o 14:00  hod. 

v kostole sv. Leopolda vo Viedni. 
 Odovzdanie  BS  poľským  harcerom  sa  uskutoční  17.12.  o 10:00  hod.  na 

hraničnom  prechode  Lysá  Poľana.  Po  tomto  akte  sa  uskutoční  sv.  omša 
v poľskej Glódowke. Akciu organizuje Podtatranská skautská oblasť.

 Na Slovensku sa  bude BS rozvážať  po  železničných trasách  v piatok  16.12. 
2005 (rýchliky):

- R 605 z Bratislavy  (9:42 hod)...... v Košiciach bude o 15:50 hod.
-  Zr 1901 z Košíc (16:30), Trebišov o 17:14 hod., Michalovce 17:45, 

Strážske 17:57, Humenné o 18:08 hod.
- R  803  Gemeran  bude  v Rožňave  o 17:52  hod.  Košiciach  o 18:47 

a v Prešove o 19:27 hod.
V sobotu 17.12.2005 osobné vlaky:

     -    OS 8774 Kysak (18:38 hod.) – Prešov – Sabinov – Lipany -  
           Plaveč o 20:10 hod.;

- OS 9219 Prešov o 20:38 hod. – Bardejov o 21:45 hod.
- OS 9419 Humenné 19:30 – Stakčín 20:17 hod.
- OS 8969 Humenné 18:27 – Medzilaborce 19:48 hod.
- OS 9116 Humenné (20:20) – Strážské – Vranov nad Topľou – 

Hanušovce – Prešov 22:20 hod.

Osobné  vlaky  doposiaľ  nie  sú  obsadené  skautskými  posádkami  na 
rozvoz Svetla. Východoslovenské zbory, ktoré majú záujem pomôcť pri 
distribúcii  svetla v uvedených osobných vlakoch nech sa telefonicky,  
alebo mailom kontaktujú na ústredie ( Pitt č.t. 02/ 5729 7212, e-mail  
sveda@scouting.sk ,  alebo  Šoty  02/5729  7305,  sotola@scouting.sk.  
Pozor! Adresy sú chránené, preto potrebujete mať zapnutý Javascript 
aby ste ju mohli vidieť.))

 Slávnostné  prijatie  BS  na  Slovensku  sa  uskutoční  na  sv.  omši  vo 
Františkánskom kostole v Bratislave 18.12. o 17:30 hod. Na túto slávnosť sú 
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pozvaní  všetci  skauti  a skautky.  Zároveň  ústredie  odporúča  v tento  deň 
paralelne odovzdať plamienok BS do všetkých kostolov na Slovensku. 

 Ukončenie kampane Betlehemské svetlo sa uskutoční 23.12.2005 v Prešove 
hodinovým  happeningom.  Údajne  ho  organizuje  ho  Fabo  Novotný. 
Východoslovenská oblastná rada je vďačná členovi Podtatranskej oblasti, že 
takúto významnú akciu uskutočňuje v sídle Východoslovenskej oblasti. Na 
druhej  strane  ju  mrzí,  že  nepovažoval  za  vhodné  o akcii  oboznámiť  aj 
Východoslovenskú  oblastnú  radu a túto  kusú  informáciu  rada získala  iba 
z mailu z ústredia. Bližšie informácie vám však ochotne poskytne brat Fabo.

Teda, ak sa podarí zabezpečiť aj posádky do osobných vlakov, drvivá väčšina 
východoslovenských zborov si môže plamienok Betlehemského svetla odpáliť 
priamo vo svojom sídle zboru. V krajnom prípade na železničných staniciach, 
kde  stoja  rýchliky,  alebo  zrýchlené  vlaky.  Mimo  týchto  zborov  si  zbor 
v Hermanovciach  môže  odpáliť  Svetlo  v Prešove,  Zborov  v Bardejove. 
Najkomplikovanejšie  to  bude  mať  zbor  v Stropkove,  nakoľko  v ich  okrese 
a okrese Svidník neexistuje železničná sieť.

 

ROKOVANIE OBLASTNEJ RADY  6.10.2005

Z členov oblastnej rady sa zúčastnili: Mgr. Raškovský, Maníková, JUDr. Kovalík, 
Gura, Buzalka.
Neprítomní: Slivka
Hostia : Vafek a Mikloš

Program:

1. Príprava na XII. skautský snem v Nitre. Snemové materiály doposiaľ nedošli 
a  pred dôležitým rokovaním bolo vytvorené informačné embargo (zámer, 
alebo  náhoda?).  Údajným  dôvodom  je  nenahlásenie  delegátov  zbormi. 
Kritizované  nenahlásenie  delegátov  však  z časti  má  na  svedomí  ústredie, 
ktoré nedostatočne medializovalo túto povinnosť do 10.9. Informácia bola 
uvedená na www stránke, v ktorej je dosť obtiažne orientovať sa. Navyše 
oblastní  a zboroví  vodcovia  sú  delegátmi  automaticky  (vyplýva  to  zo 
stanov), podklady im mohli byť zaslané. Jediným materiálom z časti týkajúci 
sa  snemu  je  mail  od  náčelníka  SLSK,  o ktorom  boli  členovia  rady 
informovaní

2. Informácia  -  náčelníctvo  na  svojom  rokovaní   schválilo  kapitolu  4 
Organizačného  poriadku  SLSK  časť  VI  Oblasť.  Doterajšie  ustanovenia 
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v tejto časti strácajú dňom 26.9.2005 svoju platnosť. Nové znenie časti VI 
Oblasť bude vydané ako príloha Skautských zvestí.

3. Ústredie  poverilo  funkciou  koordinátora  pre  Podtatranskú 
a Východoslovenskú oblasť Juraja Berča zo Spišskej Novej Vsi. Ani jeden 
koordinátor navrhovaný z oboch oblastí neprešiel. (Načo potom ich oblasti 
navrhovali?). Uvedenému regionálnemu koordinátorovi je potrebné zaslať do 
10.10. vyhodnotenie činnosti za obdobie od 1.9.04 do 31.8.05.

4. Riešenie  problému  -   nedostatky  pri  vedení  oblastného  účtovníctva. 
Účtovníctvo  bolo  vyňaté  z pôsobnosti  oblastného  kancelára  Buzalku. 
Vedením účtovníctva bol poverený J. Mikloš. Nie je členom oblastnej rady 
a nebude mať dispozičné právo na manipuláciu s účtami. Právom disponovať 
účtami  bude  mať  okrem  oblastného  vodcu  aj  člen  oblastnej  rady  JUDr. 
Kovalík. Ostatná náplň činnosti oblastného kancelára ostáva v kompetencii 
Matúša Buzalku – člena oblastnej rady.

5. Informácia  o stave  na  účtoch  a v pokladni.  Koncom  minulého  mesiaca 
pribudol  dar  na  splácanie  pôžičky  od  68.  zboru  Biele  Vrany  Košice,  aj 
samotného  vodcu  zboru  Mgr.  Jána  Vintera  v sume  10150,-  Sk.  Na  účet 
oblasti pribudol aj grant na investíciu (na školiace stredisko Kanné) v sume 

100  tisíc  korún.  Členovia  rady  odhlasovali  uvoľnenie  financií  na  nákup 
elektrocentrály.

6. Informácia  o stave  prác  na  oblastnom  školiacom  stredisku  Kanné,  ktoré 
vedie  Martin  Kovalík.  Sprevádzkovanie  chaty  je  aktuálne  do  konca  roka 
2005. 

BÚRKA  V NOČNÍKU
(šerbeľstory)

Keď človek niečo robí  a práca sa  mu „veľmi darí“,  šmarí  robotu do kúta 
a rozhodne  sa  napísať  článok  do  Oblastníka.  Výsledok  jeho  tvorivosti  určite 
nemôže byť vzhľadom na prekonávanú emočnú krízu objektívny. Určite zopár ľudí 
zase urazím. Ale nedá mi......

O správnom vyúčtovaní dotácie sa už v  Oblastníku popísali  celé romány. 
Pravdepodobne  ich  ale  nik  nečítal.  Nie  sú  tak  dynamické  a zaujímavé  ako 
latinskoamerické seriály. Aj napriek tomu by nám mala byť už notoricky známa 
skutočnosť.  Chceš  čerpať  peniaze  z dotácie  ministerstva  školstva?  Môžeš,  ale 
podujatie musí byť na MŠ vopred nahlásené. Samozrejme, cez Internet, však  s ním 
už  vedia  narábať  aj  malé  deti.  Ak  akciu  nahlásiš,  môžeš  naň  použiť  štátne 
peniažky.  Po druhýkrát  sa  ti  to  zúročí,  že  na druhý rok ti  za to znova pridelia 
osobodni a body, to znamená zase peniaze, pengö, peníze, alebo dokonca peňeži. 
To už za tie roky by sme mali vedieť a podľa toho konať.
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Termíny sú neúprosné. Do 10.10. zaslať vyhodnotenie činnosti,  do 15.10. 

vyúčtovanie dotácie. Keď to robíš na poslednú chvíľu, samozrejme že to nemôžeš 
stihnúť. Nedodržíš termíny a v dokumentácii je samý zmätok. Končí to telefonátmi 
z ústredia:  „Túto  akciu  nemáte  nahlásenú,  dotáciu  čerpať  nemôžete!  Presuňte 
peniaze na hlásenú akciu, alebo ich vráťte!“ Aká je naša reakcia? Odhadujem že 
takáto: „Aňďela tvojeho, dze jich presuňem ket nemam dze. Co ci mam vracic, ket 
tote peňeži sme na akcioch už davno žjedli“. Byrokratov z ústredia posielame do 
horúceho pekla. Vzhľadom na značnú asimiláciu východoslovenského národa tento 
monológ  môže  prebiehať  i v štátnom jazyku,  prípadne  v bratislavskom dialekte, 
ktorý  sa  na  nás  lepí  prostredníctvom  vysokoodborného  jazykového  prejavu 
moderátorov z verejnoprávnych a masovokomunikačných médií. 

Niektorí preto skúšajú robiť účtovníctvo priebežne a hneď po realizácii akcie 
si spracujú podklady pre vyúčtovanie dotácie a vyhodnotenie činnosti. Tí sa majú! 
Závidíme im ich kľud a pohodu pred určenými termínmi. Pozor, nemusíme. Sme 
úplne vedľa.  Ani oni nestíhajú zaslať doklady načas.  Prečo? Jednoduché.  Jeden 
človek nemôže všetko zvládať. Pripraviť akciu, nahlásiť ju, realizovať, vyhodnotiť, 
vyúčtovať a v termíne zaslať všetky potrebné papiere. Robí to team ľudí. A už sme 
tam.  Niekto  zodpovedný  nezodpovedne   nenahlási  akciu.  Ekonóm,  si  myslí  že 
zodpovedný bol zodpovedný a priebežne si pripravuje vyúčtovanie. Je spokojný 

a mylne sa domnieva  že zodpovedne odviedol kus poctivej práce. Ešte nevie, že 
svoju mravenčiu prácu môže odoslať jedine cez sifón toalety do čističky, ale určite 
nie na ústredie SLSK.

Šok 1. Keď som si začiatkom októbra povedal, že byrokraciu mám na 95% 
už spracovanú, veľmi som sa mýlil. Po získaní informácie o oblasťou nahlásených 
akciách som zistil,  že šesť akcie nahlásené neboli  Dve z konca minulého roku. 
Štyri z tohto roku: januárový základný kurz, víkendový radcovský kurz v Tulčíku, 
kurz  prvej  pomoci  v Hermanovciach  a radcovské  skúšky  konané  v apríli.  To 
znamená, že z uvedených akcií nemôžeme z dotácie ministerstva školstva odpísať 
ani halier. To, že tabuľky vyúčtovania boli spracované a bločky odkopírované bola 
iba zbytočná strata času.  Tesne pred odoslaním dokumentácie  je potrebné robiť 
presuny. Čo sa dá, dať do režijných nákladov. Čo sa nedá, aj keď v skutočnosti boli 
na  daných  akciách  skutočne  použité  (napr.  financie  za  stravu),  to  je  ešte  „vo 
hviezdach“. V každom prípade môžem celé vyúčtovanie robiť odznova. A čas tlačí. 
Nehovoriac o tom, že kurzov sa zúčastnil značný počet ľudí. Pár sto osobodní pre 
budúci  rok  je  v kelu.  Však  na  čo  oblasti  sú  osobodni  a  peniaze,  no  povedzte! 
Nahlásené boli iba tri akcie – jedna zo  z roku 2004 a dve z roku 2005. Nejaké 
akcie na konto oblasti nahlásil br. Bylinkár, ktorý robil aktivity s mládežou v obci 
Poloma.  Do  termínu  10.10.  však  oblasti  o nich  nebola  zaslaná  žiadna 
dokumentácia, preto aj táto pomoc sa rovná nule. 

Nechápem,  prečo  polovičatú  prácu  považujeme  za  štandard.  Prečo  sa 
nesnažíme plniť si aj skautské povinnosti dôsledne. Každú akciu by mal riadiť člen 
oblastnej rady. A kontrolovať svoj realizačný tím, či si svoje úlohy plní. 
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OBLASTNÍK
      - „Nahlásil si akciu na ministerstvo? Áno. Hneď daj potvrdený notifikačný 
mail, priložíme ho k dokladom o akcii“.

- „Nahlásil som, ale prijatie mailu mi nepotvrdilo. Asi im zase blbne internet.“ 
V tom prípade  treba  konať  a skúsiť  to  znova.  Máme  ten  poznatok  aj  od 
zborov, že s nahlasovaním sú problémy a časť nahlásených akcií jednoducho 
zmizne.  Preto  si  musíme  hneď overiť,  že  akcia  nahlásená  je  a  v každom 
prípade musím mať o tom rukolapný dôkaz. Ak to neurobíme, po niekoľkých 
mesiacoch to dopadá takto: 

- „Počúvaj, bol nahlásený ten kurz v januári?“
- „Určite bol.“
- „Ale mne došli nahlásené akcie a tam uvedený nie je.“
- „Hmm,.......... neviem, ....možno sme ho zabudli nahlásiť......“

Potom v dobe, keď finančné doklady by sme mali mať v úplnom poriadku nastáva 
totálny chaos.  Z pekelnej  situácie sa snažíme nejako „vykorčuľovať“, v krajnom 
prípade  musíme  vrátiť  peniaze.  Zvyčajne  z vlastného  vrecka,  alebo  z voľných 
zdrojov zboru  (ktoré  oblasť  nemá),  lebo tieto  peniaze  boli  skutočne  minuté  na 
neuznanej  akcii.  Zbytočne preklíname  zamestnancov  ústredia......   Šok  jedna  zo 
mňa pomaly vyprchal, ale nebol to ešte koniec.

Šok  2.  Slovenské  ľudové  porekadlo  vraví:  Bližšia  je  košeľa,  ako  kabát. 
V skautingu  to  zrejme  platí  dvojnásobne.  Veď  žiadny  činovník  oblasti  nie  je 
registrovaný pod oblasťou, ale patrí do niektorého zboru. V nedeľu večer (9.10.) sa 
mi do rúk dostalo vyhodnotenie činnosti jedného prešovského zboru (s hrdosťou sa 
musím  priznať,  že  aj  ja  k nemu  patrím).  A v zozname  potvrdených  mailov 
o oznámení  zborových  akcií  na  ministerstvo  som objavil  čosi  neskutočné.  Dve 
oblastné akcie nahlásené pod hlavičkou zboru. Záverečná časť radcáku v septembri 
minulého  roku  a víkendový  radcák  z tohto  roku.  Len  dúfam,  že  túto  chybu 
zapríčinila  iba  rutina.  Aj  tak  z toho  majú  veľké  nič  (obdobne  ako  oblasť), 
prezenčky z týchto akcií nemajú (aj keď to môj zbor, nedám ich) a akcia im uznaná 
nebude  ani  im,  ani  oblasti.  Keby  sa  mi  náhodou  dostali  doklady  od  ostatných 
zborov, možno by som objavil aj ďalšie oblastné „nenahlásené“ akcie. Potom by 
šoková terapia nasledovala ďalej.       

Zlosť ma pomaly prechádza a zisťujem, že môj amok nemal efekt. Veď takto 
to  u nás  na  Slovensku  chodí  od  večných  vekov.  Na  tie  isté  problémy  sme 
upozorňovali  predchádzajúce  roky,  toho  roku  ich  máme  znova.  A dúfam,  že 
Pánboh  dá  a znova  budú  aj  budúci  rok,  i tie  nasledujúce.  Veď  ľudstvo  trápia 
celkom iné problémy. Vyúčtovanie dotácie oproti ním sú len malou bezvýznamnou 
búrkou v nočníku.

Mufi
     

PÁTRANIE

V prvom  čísle  tohoročného  Oblastníka  ste  sa  mohli  dočítať,  že  bulletin 
dostáva novú tvár. Ak si pozriete posledné dve čísla, musíte konštatovať, že žiadnu 
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„novú tvár“ neregistrujete. Je taký, aký bol za starej oblastnej rady, možno že aj 
horší.... Robí sa narýchlo, nie je čas ho graficky, gramaticky, i obsahovo vycibriť. 
Dôvod je prostý. Stratil sa nám oblastný kancelár. Nenašli sme ho ani na oddelení 
strát  a nálezov.  Preto  oblastná  rada  vyhlasuje  celoskautské  pátranie  po  svojom 
kancelárovi Greenovi.  Ak by ste niekde našli,  povedzte mu, že práce je mnoho 
a jeho  ruky  a  um by  sa  jej  zišli.  Ak  by  pátranie  zostalo  bezvýsledné,  budeme 
musieť vyhlásiť konkurz na nového kancelára.   

STRATEGICKÝ PLÁN SLSK – POSOLSTVO

Do  rúk  sa  nám dostal  strategický  plán  Slovenského  skautingu  pod  názvom 
POSOLSTVO. Je rozdelený do niekoľkých kapitol. Čo z neho vyplýva pre našu 
oblasť?
 Prvá kapitola hovorí o raste a rozširovaní skautingu. Je dosť aktuálna, nakoľko 

skauting  v priebehu  roka  stratil  okolo  tisíc  členov.  Prioritou  je  vytvoriť  tím 
„rozvojárov“. Ten by mal viesť člen oblastnej rady. A práve toho naša oblasť 
v súčasnosti  nemá, nakoľko br. Mravček z funkcie odstúpil. Ďalší  problém je 
v tom, že v tíme by mali byť zastúpení aj ľudia z jednotlivých zborov. A donútiť 
zbory aby sa „rozkývali“ tiež nie je jednoduché.   

Vieme,  že v poslednej  dobe nám „kapú“ aj  staré zbory.  Na nich sa 
v rozlete pri zakladaní nových zborov úplne zabudlo. Problém je v tom, že 
o pomoc by mali mať záujem aj oni. Je vôbec na koho sa ešte kontaktovať?

Naša  oblasť  v minulosti  uskutočnila  niekoľko  veľmi  úspešných 
propagačných podujatí. V poslednej dobe akoby sme na to zabudli. Posolstvo 
ukladá oblastiam založiť minimálne jeden nový zbor. Pri tejto stratégii som 
osobne  skeptik.  Zakladanie  nových  zborov  sa  nám po skúsenostiach  javí 
nereálne. Zabúdame, že ozajstný skauting sa robí v oddieloch. Požadovaný 
5% nárast členskej základne reálny zasa je. Pri súčasnom stave (815 ľudí) je 
to okolo 40 členov, čiže zhruba dva oddiely.

V každom  prípade  oblastnú  radu  čakajú  pri  plnení  tejto  kapitoly 
neľahké úlohy.

 V druhej kapitole sa hovorí o programe. Pre oblasť je to hlavne o komunikácii 
s oddielmi  a zbormi.  Členka  oblastnej  rady  pre  program  nám  zatiaľ  ešte 
z funkcie  neodstúpila  a dúfam,  že  ani  neodstúpi.  Sledovať  kvalitu  úrovne 
programu sa  dá  ale  iba tak,  že  zbory  budú ochotné  dať  oblasti  nazrieť  pod 
„pokrývku“ zboru. Zisťovať kvalitu programu formou dotazníku je bez šance. 
Dajú  sa  pre  oddielových  činovníkov  organizovať  motivačné  stretnutia,.....ak 
bude  dostatočný  záujem......  Obdobne,  aj  akcie  pre  roverov.  Čo  sa  týka 
rómskeho skautingu, je tam potrebný ústretový krok aj zo strany oblastnej rady, 
aj zo strany 124.zboru RS.
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 Tretia kapitola hovorí o hospodárení a financiách. Kladie dôraz na efektívnosť 

a dlhodobosť finančného manažmentu. 
 Prichádzame  k dôležitej  povinnosti  oblasti  –  vzdelávaniu.  V organizovaní 

základných  a radcovských  kurzov  má  oblasť  dobré  skúsenosti  i dostatok 
prednášajúcich (len či o nich máme záujem). Skúsenosti a kontakty máme aj na 
SČK pri organizovaní kurzov prvej pomoci. Problémom v spolupráci s ústredím 
by  nemal  byť  ani  kurz  účtovníctva.  Dvakrát  úspešne  v oblasti  prebehli  aj 
motivačné kurzy. Žiaľ zo strany zborov bol o nich malý záujem.

 Vonkajšia  a vnútorná  komunikácia.  V tejto  oblasti  máme  poriadne  medzery. 
Celá  vonkajšia  a vnútorná  komunikácia  v minulosti  bola  postavená 
jednotlivcoch  z oblastnej  rady  a  zborov.  Raz  sa  nám  darila  lepšie,  inokedy 
slabšie.  Rozbehnúť  by  sa  mala  činnosť  oblastných  komunikátorov.  Takúto 
funkciu  v oblastnej  rade  nemáme.  Niečo  podobné  sme  zriadili  v druhom 
funkčnom období oblastnej rady (člen rady pre komunikáciu s mikroregiónmi), 
pokus bol ale neúspešný.

 Čerešničkou na koláči je posledný bod. Efektívny manažment. Pre nás z toho 
vyplýva mať funkčnú oblasť. Mám taký dojem, že to sa nám dosť dlho aj darilo. 
Len sa mi zdá, že v poslednom období sme „zaspali na vavrínoch“. Je čas znova 
sa prebudiť.   

Úlohou  oblastnej  rady  je  zasadnúť  a spracovať  strategický  plán  na  nasledujúce 
obdobie. Konkrétny, s uvedenými termínmi,  podujatiami a zodpovednými ľuďmi 
za ich realizáciu. 

Ospravedlnenie

Po  mojej  minulej  úvahe  v poslednom  čísle  Oblastníka  som  mal  zaujímavý 
telefonát.  Volal  mi  brat  Mravček  z Humenného.  Z nášho  rozhovoru  som  sa 
dozvedel, že to čo som písal o fungovaní v humenskom zbore nie je celkom pravda. 
Podľa všetkého som nemal presné a ucelené informácie o humenskom zbore. Som 
rád,  že Mravček sa  mi  ozval  a ozrejmil  mi  ich situáciu a vyviedol ma z omylu. 
Potešilo ma tiež, že aspoň niekto reagoval na môj článok (a že aspoň poniektorý 
čítajú Oblastník). Touto cestou sa ospravedlňujem bratovi Mravčekovi a všetkým 
humenským skautom za nepresnú informáciu.  Verím že v niektorom z budúcich 
čísel sami uvedú ako to u nich skutočne je. Bol by som rád aby som sa stále takto 
mýlil.

Unkas

ROKOVANIE OBLASTNEJ RADY ZO DŇA 4.12.2005
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Prítomní: Mgr. Martin Raškovský, dr. Martin Kovalík, František Gura
Neprítomní: Marianna Maníková, Daniel Slivka, Tomáš Buzalka
Hostia:  Mikloš

Program:
 Zahájenie. Vodca oblasti konštatoval, že z oblastnej rady je prítomných 50%. 

Br. Slivka sa ospravedlnil pre nemoc a sr. Zápalka v čase rady cestovala na 
internát.

 Plán činnosti  na  rok  2006.  Oblastná  rada  na  základe  strategického  plánu 
SLSK – Posolstvo spracovala plán činnosti oblasti na rok 2006.

 Z plánu činnosti vychádzala aj tvorba rozpočtu na rok 2006.
 Br.  Tammy  Kovalík  informoval  o investičných  projektoch  pre  oblasti 

schválených Náčelníctvom SLSK. Bol poverený spracovaním investičného 
projektu. Projekt v sume 150 tisíc bude zameraný na dostavbu oblastného 
školiaceho  strediska  Kanné,  materiálne  vybavenie  Východoslovenskej 
oblastnej lesnej školy a vybavenie oblastnej kancelárie. 

 Informácia o priebehu prác na OVS Kanné. Pri rekonštrukčných prácach 

 pomáhali hlavne skauti z oddielu Miša Evellyho (49.zbor), členovia RT RLŠ 
(Četan a Tiger), bývalí prešovskí skauti napr. Matis (Mustafa), Polák (Tyčo) 
a ďalší. Chata bude sprevádzkovania do konca roka 2005. Od januára bude 
k dispozícii  vzdelávacím  aktivitám  oblastnej  rady,  aj  zborom  v oblasti. 
Disponovať ňou bude OLŠ a jej správcom bude Tammy.

 Informácia  o možnosti  splácania  pôžičky  poskytnutej  za  nákup  chaty.  Po 
50,- Sk prispeli iba 68. zbor Biele vrany Košice a 49. zbor Geronimo Prešov. 
Neúplnou časťou prispel zbor v Hermanovciach. Okrem zborov prispeli aj 
jednotlivci (najvyššou sumou 5000 Sk br. Mgr. Ján Vinter). Ostatné zbory sa 
k zbierke  postavili  negatívne.  Členovia  rady  sa  uzhodli,  že  uvedené  dva 
zbory budú pri užívaní chaty využívať najväčšie výhody. 

 Zabezpečenie  Betlehemského  svetla  v oblasti.  Členovia  rady  boli  dosť 
zaskočení mailom z ústredia. V prvom rade, že ústredie žiada zbory o pomoc 
pri  zabezpečení  skautských  posádok  pre  rozvoz  BS  osobnými  vlakmi. 
Oblasti  ako-keby  neexistovali.  Aj  práve  ich  prostredníctvom  a ich 
vzájomným kontaktom so svojimi zbormi by to zrejme išlo lepšie. V druhom 
rade je to happening v Prešove. Oblastná rada (aj keď akcia sa bude konať 
v jej sídelnom meste) získala iba strohú informáciu z mailu. Nebolo slušné 
o tom informovať aj oblastnú radu a aj 49. zbor v Prešove? Brat Fabo nám 
telefón  počas  konania  rady  nedvíhal  a tak  sme  nič  nového  nedozvedeli. 
Hlavná  vec,  že  na sneme sme počuli  mnoho kvetnatých slov o vnútornej 
a vonkajšej komunikácii.
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 Prerokovanie korešpondencie Regionálnej rady mládeže Prešovského kraja 

a ich žiadosť o poskytnutie informácií o organizácii. Konferencie RRMPK sa 
za nás zúčastnila sr. Zápalka (neprítomná). 

   

VÍKENDOVÝ
OBLASTNÝ RADCOVSKÝ KURZ

Nazdarte bráškovia a sestričky,
chcem využiť  stránky  Oblastníka  na  oznam o konaní  víkendového  radcovského 
kurzu,  ktorý,  ktorý  sa  bude  skladať  z troch  víkendov.  Ako  som  už  spomínal 
v predchádzajúcom maili, v januári 2006 sa uskutoční prvá časť radcovského kurzu 
organizovaného pod záštitou oblastnej rady VSO. Došlo však k menším zmenám 
a preto Vám teraz chcem poskytnúť konečné informácie. Teda:

Akcia : Radcovský kurz
Kedy : 13.-15. januára 2006
Kde : Oblastná chata vo Fričovciach
Pre koho : všetci terajší, aj potencionálni radcovia
Počet : max. 20 účastníkov (2-4 na zbor)
Účastnícky poplatok: 500 Sk na všetky tri časti (platba na prvom kurze)
Podmienka na účastníka: absolvovaný základný kurz 
Prihlášky do:  januara 2006 !!!
Kontakt : JUDr. Martin Kovalík, Bratislavská 6, 080 01 Prešov

tel: 0908 622 505 mail: 
martinkovalik@yahoo.com / martin.kovalik@justice.sk

Tammy
-oblastny instruktor-

POĎAKOVANIE

Na zadnej strane tohto vydania je poďakovanie zborom a jednotlivcom, ktorí 
prispeli  do zbierky na splácanie  pôžičky za chatu Kanné.  Poďakovanie  patrí  aj 
ľuďom,  ktorí  odpracovali  desiatky  hodín  pri  jej  rekonštrukcii.  Hlavným 
stavbyvedúcim  bol  Tammy  Kovalík,  vďaka  ktorému  sa  tieto  práce  rozbehli. 
Pomáhať  chodili  Mišo,  Meego,  Tuleň,  Ďuri  z 5.oddielu  49.zboru  Prešov, 
z realizačného tímu Roverskej lesnej školy Četan a Tiger zo Sabinova, brigád sa 
zúčastnili  aj  oblastný  vodca  Veľký  medveď,  Unkas,  či  Mufo.  Pri  stavebných 

15

mailto:martin.kovalik@justice.sk
mailto:martinkovalik@yahoo.com


OBLASTNÍK
prácach veľmi pomohli aj bývalí prešovskí skauti Matis – Mustafa, či Polák – Tyčo 
a ďalší. 

Práce je ešte dosť. Dúfame, že v budúcnosti pomôžu aj roveri (resp. starší 
skauti/skautky) aj z ostatných východoslovenských zborov.

Väčší problém ako zabezpečiť brigádnikov je splácanie pôžičky, ktorú oblasť 
na nákup chaty dostala. A tú nám nik neodpustí. Žiaľ, okrem uvedených zborov 
a jednotlivcov sa ostatní k tomuto problému postavili chrbtom. K zbierke 50,- Sk 
za člena oblasti  sa  väčšina  (spolu s niektorými  členmi  oblastnej  rady) postavila 
záporne. Verte, že oblasti by pomohla každá koruna, aj keby zbor za každého člena 
poslal iba 10 korún, ktoré by nikoho nezruinovalo. Veď chata bude slúžiť Vám, nie 
členom oblastnej rady. 

Vydal Slovenský skauting, Východoslovenská oblastná rada v Prešove. 
Nepredajné, len pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 50 
kusov.  Termín  vydania  december  2005.  Redakčná  rada:  Mikloš,  Vafek, 
Raškovský

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