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- úvodník  - 
 
Hovorí sa, že život je neustála 
zmena. Doba ide stále dopredu. 
To čo bolo v skautingu dobré pred 
80-timi alebo 40-timi rokmi je dnes 
nezaujímavé a beznádejne 
zastaralé. V diskusiách stále 
narážame na otázku, prečo 
skauting v priebehu krátkej doby 
po svojom vzniku, oslovil milióny 
chlapcov a dievčat. Baden – 
Powell do programu zaradil prvky 
progresívne, ktoré vo vtedajšej 
konzervatívnej Európe vyvolali v 
živote mládeže takmer revolúciu. 
 
Keď dnes sledujem situáciu v 
Slovenskom skautingu a 
markantný pokles členskej 
základne, zdá sa mi, že mnohé 
mládežnícke organizácie nás už 
predbehli. Prečo je to tak?  
 
Jedným z dôvodov je to, že u nás 
každý totalitný režim považoval za 
povinnosť skauting v čo najkratšej 
dobe zlikvidovať. Pretrhla sa niť 
kontinuity, náš skauting mal 
dlhoročné prestávky, či už vo 
výchove nových vodcov a 
činovníkov alebo aj v programovej 
časti, ktorá nezodpovedala dobe. 
 
Druhým z dôvodov môže byť aj 
horšia ekonomická situácia nášho 
obyvateľstva. Ešte stále sme v 
Európe ako „chudobní príbuzní“. 
 

V súčasnej dobe má to dopad 
hlavne na nedostatok dospelých  
dobrovoľníkov, ktorí by viedli 
oddiely, prípadne pracovali vo 
zborových štruktúrach. 
 
Vari najväčšie medzery má náš 
skauting v inovácii výchovného 
programu a v rozširovaní spektra 
záujmovej činnosti detí. Niečo 
pozitívneho sa už urobilo. Vyšli 
nové publikácie a príručky. Ale 
mám dojem, že sme pri tom 
zabudli na spätnú väzbu. To, čo sa 
v praxi neosvedčilo je potrebné 
nahradiť niečím iným.  
 
Ako to teda zmeniť? Nebojme sa 
našu činnosť a program 
modernizovať tak, aby zodpovedal 
potrebám mládeže v treťom 
tisícročí. Duchovné a morálne 
princípy sú obsiahnuté v 
skautskom sľube, zákone, 
pilieroch skautingu, tých by sa mali 
vodcovia pri výchove držať. To sa 
nám môže podariť, ak dokážeme 
deti a mladých ľudí osloviť a 
pritiahnúť ich k sebe. Jednou z 
ciest ako to dokázať je práve 
zaujímavá všestranná činnosť, 
ktorá ich dokáže zaujať a bude 
vyhovovať ich potrebám. 
 

Mufi  
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Jubilejný 5. ro čník plesu v znamení tanca 
aj pomoci 

Pre všetkýc h 
"tancuchtivých" skautov  
112. zboru  je jeden de ň v 
roku naozaj výnimo čný.     
Tento rok bol tým 
okúz ľujúcim ve čerom 23. 
január, ked y sme sa stretli 
spolu s rodi čmi, 
sponzormi, skautmi z 
oblasti a priate ľmi zboru, 
aby sme sa zabavili, 
porozprávali a vytancovali.  
 
Čo je však dôležitejšie, 
aby sme podporili 
Základnú a materskú školu 
pre deti s autizmom v 
Prešove. Vý ťažok z plesu 
sme už druhýkrát  venovali 
na pomoc a rozvoj týmto 
deťom. O ich šikovnosti a 
nadaní sme sa presved čili 
aj na vlastné o či, pretože 
na plese sme si mohli 
zakúpi ť rôzne drobnosti, 
vyrobené ich vlastnými 
rúčkami.  
 
Plesový ve čer sme vsadili 
do príjemnej atmosféry 
jedálne Gymnázia bl. Petra 
Pavla Gojdi ča. Po prvom 
slávnostnom val číku sa 
parket zaplnil.  

Skvelou hudbou 
osved čeného DJ Eda z 
Kežmarku sme nielen my 
mladí vydržali tancova ť až 
do neskorého rána. 
 
Občerstvi ť a načerpať síl 
do ďalších tane čných 
kreácií sme mo hli pri 
švédskych stoloch. 
Prestávky na oddych 
spríjemnili netradi čné 
skautské vilomeniny, pri 
ktorých si ú častníci aj 
diváci užili kopec zábavy. 
S blížiacou sa polnocou 
sme túžobne o čakávali 
žrebovanie tomboly, ktorá 
bola hodnotná v ďaka 
naším štedrým spon zorom 
a darcom.  
 
Bez ochoty a služby 
roverov by sa 5. ro čník 
skautského plesu nemohol 
uskuto čniť, a preto v ďaka 
všetkým, ktorí priložili 
ruku k tomuto spolo čnému 
dielu. Vidíme sa o rok. 
 

Hrkálka & Delissa  

Šachový turnaj 

Dňa 13. marca sa v klubovni 
49.zboru Geronimo 
uskutočnil oblastný šachový 
turnaj. Poverčivejší tvrdia, že 
práve tá trinástka zapríčinila 
slabší počet účastníkov. 
Pravdou, ale bude asi to, že 
termín bol oznámený dosť 
neskoro, v niektorých 
prípadoch zlyhala mailová 
komunikácia a aj z adresára 
nám „vypadli“ zbory  a 
oddiely, ktoré sa v termíne 
nezaregistrovali. 

Napriek malému počtu 
súťažiacich bola atmosféra 
príjemná a pohodová. Čo sa 
týka úspešnosti športového 
zápolenia boli najúspešnejší 
šachisti 7.oddielu Košice , 
ktorí „prevalcovali“ ostatných 
súperov. Získali prvé miesta 
v poradí Rudy Kuna, Adam 
Pankuch a Hugo Szabó.  
Poďakovanie patrí aj 
Športovému klubu polície, 
šachovému oddielu pri ÚVV 
Prešov, ktorý na turnaj 
poskytol šachy a hodiny. 

Najlepšie šachové majstrovstvo 
predviedli skauti zo 7. oddielu Košice. 

A K C I A 



V malebnom prostredí južných 
svahov Nízkych Tatier sa uskutočnila 
jarná časť SELŠ. Relatívne silné 
zastúpenie majú skautky a skauti z 
našej oblasti. Vodcovskej lesnej školy 
sa zúčatnili tri účastníčky z 8. oddielu 
Kysak a dve zo 68. zboru Biele vrany 
Košice. 

Chalanov (po jednom) zastupovali 
skauti zo 49. zboru Geronimo Prešov 
a 126. zboru prof. Hlaváča 
Hermanovce. V realizačnom tíme 
SELŠ pracuje Vilo zo 67. zboru 
Stropkov a Princezná zo 112. zboru 
Prameň Prešov – Sekčov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SUCHÁR 

STRETNUTIE ABSOLVENTOV  
 
Pri príležitosti 10. výročia fungovania 
SELŠ  sa pripravuje veľké stretnutie 
všetkých absolventov. 
September 2010 , okolie Žiliny 
viac info: www.sels.sk 
 

Štartovací kurz na Zemplíne 

K U R Z Y 

Takmer všetci poznáme 
situáciu na dolnom 
Zemplíne. V prvej polovici 
90-tych rokov v regióne 
fungovalo nieko ľko 
skautských zborov, ktoré 
sa pre rôzne prí činy 
rozpadli.  
 
V súčasnej dobe je záujem 
založi ť skautský oddiel v 
obci Ve ľké Reviš ťia. 
 
Z toho dôvodu pod 
vedením oblastného  
inštruktora Nathaniela 
Izdenczyho 

vyrazil do obce tím, aby realizoval 
informatívny „štartovací kurz“. Okrem 
Nathani ela prednášal aj inštruktor 
Slovenského Skautingu 
 
 

Oliver Vafek – Unkas  a drobni čky 
viedli Inga Izdenczyová a Veronika. 
Kurzu sa zú častnilo jedenás ť 
záujemcov. 
 

 Čo by som chcel zdôrazni ť, je to, aby ste nikdy nepremeškali svoju šancu, p retože by ste to mohli 
potom ľutova ť, lebo sa už možno nikdy viac neobjaví. Vaším heslo m by malo by ť: „Sprav to teraz“. 
 

ROBERT BADEN POWELL  

MYŠLIENKA 



126.zbore Hermanovce odchodom  44 
členov do Podtatranskej oblasti. Už 
minulého roku pán Kačo hodlal 
novozaložené oddiely v Lipovciach a 
Štefanovciach zaregistrovať v 
Podtatranskej oblasti. Po jednaniach s 
p. Kačom, aj Podtatranskou oblastnou 
radou, nakoľko územne patria do 
Východoslovenskej oblasti boli 
zaregistrovaní v 126. zbore 
Hermanovce. Pán Kačo však činnosť v 
oblasti a zbore ignoroval. Tohto roku 
oba oddiely zaregistroval v 122. zbore 
Poprad-Výdrník. Pre oblastnú radu je 
trocha nepochopiteľné aj konanie 
Podtatranskej oblastnej rady. 
Vzhľadom na postupné odumieranie 
skautských oblastí na Slovensku a 
bezvládie ktoré pritom vzniká je to 
však možné.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rokovanie oblastnej rady 5. 3. 2010 

OBLASTNÁ RADA  

Prítomní:  Mgr. Raškovský, Izdenczy, 
Mikloš, Novák 
Hostia : O. Vafek 
Neprítomný  : dr. Slivka  
 
1. Registrácia na rok 2010. K termínu 
31.01.10 sa registrovalo v oblasti 614 
skautov a skautiek, čo je v histórii 
oblasti najnižší počet. V termíne sa 
neregistroval 43. zbor Dlhá Lúka, 133. 
zbor Čičava, 58. zbor Rožňava a 8. 
oddiel Kysak. Pri zbore v Rožňave 
oblastná rada predpokladala zánik. 
Zbor počas celej  existencie s oblasťou 
nekomunikoval a v minulom roku mal 
už iba 4 členov. U 43. zboru Dlhá Lúka 
problémy s registráciou trvajú už 
niekoľko rokov, aj napriek tomu, že 
existujú a pracujú. Zbor v Čičave, ktorý 
pozostáva z rómskej mládeže sa 
registruje pravidelne po termíne. O 
problémoch v Kysaku hovoril M. 
Novák, kde problémom je zlá finančná 
situácia rodičov, ktorí nepovažujú za 
vhodné investovať do záujmovej 
činnosti svojich detí. Na registrácii 
oddielu sa pracuje a mala by byť 
hotová v priebehu mesiaca. Celkove 
však aj u väčšiny zborov nastal pokles 
členskej základne. Samostatným 
problémom je odchod oddielov Lipovce 
a Štefanovce do Podtatranskej oblasti. 
Záver: Členovia obl. rady o 
ekonomickej situácii v regióne (mimo 
Košice a Prešov) sú oboznámení. 
Zboroví a oddieloví činovníci by si mali 
vytvoriť systém postupného platenia 
členského tak, aby to nebola 
jednorázová platba v januári, ktorá je 
pre rodičov náročná. 
 
2. Pokles členskej základne nastal aj v  

Šarišskom hrade. Pokuta bola určená 
na 60 € a správne poplatky za konanie 
33,14 €. 
 
5. Prvá časť radcovského kurzu sa má 
uskutočniť posledný marcový víkend. 
Zatiaľ je prihlasený nedostatočný počet 
účastníkov. 
 
6. Rozvoj. Oblastný vodca nadviazal 
kontakt s manželmi v obci Demjata, 
ktorí majú záujem založiť skautský 
oddiel. Je potrebné ich navštíviť a 
dohodnúť postupnosť krokov. Zároveň 
pri tomto výjazde navštíviť aj 43. zbor 
Dlhá Lúka. 
 
7. Príprava rozšírenej oblastnej rady 
so zástupcami zborov. Rokovanie sa 
uskutoční 10. apríla v klubovni 49.  
zboru Prešov o 09:00 hod . Je 
potrebné, aby za každý zbor prišiel 
aspoň jeden delegát. Rokovanie bude 
zamerané na: 
- Informácia o činnosti a stave zborov v 
oblasti, analýza dôvodov poklesu 
členskej základne, problémy s 
registráciou, návrhy na riešenie 
problému. 
- Prerokovanie rozpočtu oblasti a 
strategického plánu. Doplnky do 
uvedených dokumentov. 
- Predloženie požiadavok zo strany 
zborov na vzdelávacie podujatia 
- Informácia o príprave na výročné 
oblastné zhromaždenie a návrhy 
kandidátov na oblastné funkcie 
- Diskusia o aktuálnych problémoch 
 
8. Rôzne a ukončenie 

3. Oblasť požiadala ústredie o 10% z 
členského. Je spracovaný rozpočet 
oblasti na rok 2010. Do konca marca je 
potrebné podať projekt pre grant na 
oblasti. Vypracovaním projektu 
poverený Izdeczy a Kovalík. Termín do 
20.03.2010. 
 
4. Informácia o rozhodnutí Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia pre 
porušenie zákona oblasťou pri 
inštalovaní informačnej tabule na  

7 dôvodov pre čo sa registrova ť 

SLSK 

1. Zaregistrovaný člen 
SLSK dostane 2x ro čne 
zadarmo časopis pre ich 
vekovú skupinu. 
 
2. Registrova ný člen SLSK 
má nárok používa ť zľavy 
na ubytovanie v 
medzinárodných 
skautských centrách.  
 
3. Neregistrovaný člen platí 
o 50% vyšší ú častnícky 
 

poplatok na akciách 
organizovaných SLSK. 
 
4. Neregistrovaný člen sa 
nemôže zú častňovať na 
súťažiach vyhlásených  
SLSK 
 
5. Zbor, ak v čase priebehu 
akcie nie je registrovaný, 
nemôže organizova ť akciu 
(aspoň nie pod hlavi čkou 
SLSK). 
 

6. Zbor, ktorý nie je  
registrovaný, nemá nárok 
na dotáciu z Ministerstva 
školstva SR 
 
7. Zbor, ktorý nie je 
registrovaný, nemôže sa 
uchádza ť o granty nadácií, 
či iných zdrojov (napr. aj 
2% z dane). Ak nie je 
registrovaný, nie je členom 
SLSK a dopúš ťa sa 
trestného činu podvodu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÚLAVÁ VIBRAMA - Sivec 

TRASA:  
Ružín, žel. zast. (300 m) - Priehyba pod Sivcom (64 0 m) - Sivec 
(781 m) - Priehyba pod Sivcom (640 m) – Ga ľová (760 m)  
 

Naša túra, na ur čite jeden z 
najkrajších vrchov východného 
alebo aj cel ého Slovenska za čala 
na skromnej  stanici Ružín. 
Okamžite po vystúpení z vlaku sa 
naskytá poh ľad na pekný, no 
verejnosti neprístupný vrch  Holica. 
Po žltej zna čke začína asfaltová 
cesta popod výkvet modernej 
socialistickej architektúry 
(železničný most) a pokra čuje až k 
ďalšiemu mostu, ktorý je  na 
spadnutie, cez samotn ú nádrž 
Ružín. Z cesty vedie odbo čka 
vpravo okolo miestneho družstva 
pria mo na obrovské pastviny, kde 
neraz stretnete ve ľmi fotogenické 
ovce. Ako krok za krokom strieda 
sa aj horizont za horizontom a 
stále o čakávaný výh ľad pred čí 
ďalší kop ček. 
 

Po čakaní sa však naskytá poh ľad 
na vodnú priehradu a kopce v 
pozadí. Z lúky smeruj e rovno 
odbo čka na krátky úsek lesom, na 
ktorého konci máte možnos ť vidie ť 
krásny poh ľad na cie ľ svojej cesty-
Sivec. 
 
V strede lúky sa nachádza posed 
maskovaný kríkmi všade okolo 
neho. Tu sa netreba pomýli ť a ísť 
rovno k Chate Spojov na druhej 
strane čistiny. 
 
Tu sa začne až na malý úsek 
asfaltovej cesty už len les a čoraz 
prudšie a prudšie stúpanie nahor. 
Cestou cez brezový háj sa 
dostanete na Priehybu pod 
Sivcom, kde sa nachádza aj 
oblbovák. 
 

 
Posledných zopár stoviek metrov 
je namáhavejší výstup bukovým  
lesom až sa dostanete na skalnatý 
hrebeň Sivca. Na vrchole sa 
môžete zve čniť do vrcholovej 
knihy v malej skrinke. Na krásu 
výh ľadu sa len ťažko h ľadajú slová 
– proste nie čo nádherné. Naskytá 
sa skvelý poh ľad na nádrž Ružín či 
Čiernu horu. Pri dobrej vidit eľnosti, 
ktorú sme tam zatia ľ ešte nezažili 
je pekne vidno Vysoké Tatry. 
 
Sivec patrí medzi jedno z 
najkrajších miest, na ktorom sme 
boli a ur čite ho zara ďte do svojho 
voľného času. Neo ľutujete! 
 
 

Pali, Špeter, Kovi  

POHORIE:             Čierna hora   
DĹŽKA TRASY:     4 hodiny 
NÁROČNOSŤ:       mierne náro čná 
 
 

TIP NA VÝLET 

Svätý Juraj  bol vojakom 
Rímskej ríše. V kresťanstve 
sa uctieva ako mučeník a 
patrón mnohých štátov, 
miest a hnutí (napríklad 
skautov). 
Pochádzal pravdepodobne 
z Kapadócie v dnešnom 
východnom Turecku. Ako 
možná krajina jeho pôvodu 
sa uvádza aj Gruzínsko, 
ktoré nesie jeho meno 
(Georgia). 
Podľa Zlatej legendy sa pri 
meste Silene v Líbyi (Afrika) 
usídlil drak, ktorý ohrozoval 
miestnych obyvateľov. 
Na uzmierenie mu 

Svätý Juraj – 24. apríl 

OSLAVUJEME  

obetovali ovce a neskôr aj 
ľudské obete. Keď padol lós 
na dcéru panovníka, 
predstúpila pred draka v 
svadobných šatách. Juraj, 
ktorý sa dopočul o drakovi, 
sa rozhodol bojovať s ním. 
Prežehnal sa znamením 
kríža a pustil sa do boja s 
drakom, ktorému kopijou 
spôsobil hlbokú ranu. 
Princeznin svadobný 
podväzok potom použil ako 
obojok a doviedol draka do 
mesta. Tam vyzval ľudí, 
aby prijali kresťanstvo a 
nechali sa pokrstiť, potom 
vraj draka zabije. 
 

Predpokladá sa, že legenda 
je orientálneho pôvodu a 
Svätému Jurajovi bola 
pripísaná len dodatočne. 
Legenda hovorí o jeho 
ďalšom živote to, že sa 
vzbúril proti cisárovi 
Diokleciánovi, ktorý v roku 
303 nariadil systematickú 
perzekúciu kresťanov. 
Juraja, ktorý sa priznal ku 
kresťanskej viere označili 
za zradcu a bol mučený a 
popravený. 
 
Zdroj: wikipedia 
 

Yan 



Do monitoringu kvality oddielov, ktoré v rokoch 2006 – 2009 uskutočnila Programová rada SLSK, sa zapojilo viacero 
oddielov. 2. oddiel Hobitov 112. zboru Prameň je jedným z tých úspešnejších. Počas všetkých hodnotiacich rokoch sa im 
podarilo splniť stanovené kritéria a získali ocenenia trikrát ako vlčiacky a raz ako skautský kvalitný oddiel. Na otázky 
odhaľujúce pozadie týchto ocenení odpovedal bývaly vodca tohto oddielu Martin Ondrej – Bubu.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recept na kvalitný oddiel 

O: Oddiel v ktorom 
pôsobíš získal 4 ocene nia 
Kvalitný oddiel, z toho 
dvakrát, ke ď si bol 
oddielový vodca a raz, ke ď 
si bol členom oddielovej 
rady. V čom spo číva 
"tajomstvo" úspechu ? 
 
B: Na začiatok je 
najdôležitejšie kvalitné 
plánovanie, kde si stanovíte 
ciele, ktoré chcete dosiahnuť 
a plán ako ich chcete 
dosiahnuť. Medzi nich 
zahrniete aj sen získať 
ocenenie Kvalitný oddiel a 
tak zapracujete jeho kritéria 
do plánu činnosti. Dobrý a 
kvalitný plán tvorí 50,1 % 
úspechu, ďalších 48,9 % je 
motivácia odd. rady pre 
spoločný sen - robiť 
atraktívny program, ktorý 
bude baviť aj členov aj 
radcov. Tým zabezpečíte ich 
zodpovedný prístup a 
osobnostný rast, ktoré sú 
dôležité pre kvalitu oddielu. 
Pýtate sa, kde je zvyšné 1%? 
To sú nepredvídateľné 
udalosti, pretože aj keď máte 
dobrý plán a nadšených ľudí, 
ktorí plnia jeho body, vždy sa 
nájdu udalosti, ktoré vám to 
môžu pokaziť. Netreba sa 
však nechať znechutiť a 
vytrvať na ceste, ktorú ste si 
vybrali a vytúžená odmena 
vás neminie. 
 
O: Bolo ťažké obháji ť 
ocenenie z predošlých 
rokov ? 
 
B:  Na jednej strane ani nie, 
pretože ak už máte vytvorený 
a zabehnutý systém podľa 
ktorého fungujete a prináša 
úspech, tak máte o starosť 
menej a snažíte sa udržiavať 
štandard. Avšak každý rok so 
sebou prináša aj nové 
situácie, výzvy a problémy, s 
ktorými sa musíte popasovať 
a niekedy to stojí veľa 
námahy a síl, ale ak máte 
pred sebou jasný cieľ tak 
žiadna prekážka či problém 
nie je nezdolateľná. 
 

O: Darilo sa vám po čas 
jednotlivých rokov v 
oddieli napredova ť, alebo 
ste sa sústredili na 
udržianie zabehnutého 
systému ? 
 
B:  Podarilo sa nám spojiť 
obidva a to zlepšovať 
zabehnutý systém čím sa 
nám darilo napredovať. 
 
O: Ktorý z týchto rokov bol 
pre Teba najlepší a pre čo ? 
 
B:  Každý mal svoje čaro, ale 
medzi najkrajšie určite patria 
prvý 2006 a posledný 2009. 
Prečo prvý? to asi ani 
nemusím vysvetľovať, je to 
ako prvá láska, na ktorú 
nikdy nezabudnete tak aj náš 
prvý rok, kedy sme začali 
sami viesť oddiel bol úžasný. 
Zaviedli sme veľa noviniek 
ako nový symbolický rámec, 
dobrodružné výlety na 
zaujímavé miesta, mali sme 
kopec nadšených detí a za 
našu prácu sme získali aj 
ocenenie. Rok 2009 ako 
posledný rok môjho 
vodcovania mal zase opačné 
čaro. Už tu nestál ten 
nadšený avšak neskúsený 
radca, ktorý zakúšal skauting 
a jeho krásu, ale skúsený 
vodca, ktorý chcel svoje 
znalosti a zručnosti využiť 
pre oddiel a čo najlepší 
program. Bol to rok, kedy 
sme opäť pozdvihli úroveň 
oddielu skrze vylepšenia, 
ktoré priniesol náš vodcovský 
projekt. Rok, kedy sme boli 
fajn partia ako oddielová 
rada. Rok, kedy som opäť 
zakúsil čaro radcovania pri 
vĺčatách. Rok, ktorý priniesol 
ešte mnoho iného, ale 
zároveň aj koniec jednej éry 
a začiatok druhej. Boli to 
krásne časy, na ktoré vždy 
rád spomínam. 
 
O: Oddiel má tento rok 
nového vodcu. Akú funkciu 
máš v oddiely Ty ?  

B:  Snažím sa o duchovnú a 
skautskú formáciu oddielovej 
rady skrze pravidelné stretká 
raz za dva týždne, kde cez 
aktivity a rozhovory spoločne 
napredujeme a rastieme. A 
taktiež som taká neviditeľná 
ruka ☺, ktorá sa snaží, aby 
oddiel šiel tým správnym 
smerom skrze nápady, 
myšlienky a postrehy. 
 
O: Čo by si por adil 
ostatným oddielovým 
vodcom / vod kyniam, aby 
boli rovnako úspešní ? 
 
B:  Najdôležitejšie je robiť  
skauting a vodcovanie s 
radosťou a láskou. Ak sa 
vám vytratí z oddielových 
rád, výletov, chát či táborov 
radosť  so stretnutí s 
priateľmi, chuť učiť sa nové 
veci a prežívať 
dobrodružstvá, tak je to 
potom ťažké. Taktiež je 
dôležité mať vo veciach 
nejaký systém, o ktorý sa 
môžete oprieť a ktorý 
vyhovuje ako oddielovej rade 
tak aj samotným členom. A 
tak prajem Vám bratia 
vodcovia a sestričky 
vodkyne, aby ste dokázali 
namiešať tu správnu zmes 
ingrediencií, ktorá bude 
prinášať radosť a chuť do 
skautovania a tým kvalitu do 
Vášho oddielu. 

Oddiely, ktoré získali 
ocenenie „Kvalitný 
oddiel“ z VSO 
 
2006 
2. oddiel Hobitov , 112. 
zbor Prameň Prešov – 
Sekčov 
8. oddiel Kysak 
 
2007 
2. oddiel Hobitov , 112. 
zbor Prameň Prešov – 
Sekčov 
4. oddiel Excalibur 
Okrúhle , 67. zbor skautov 
a skautiek Stropkov  
3. oddiel skautov Delfíny , 
68. zbor Biele vrany Košice 
8. koedukovaný oddiel  
Jozefa Murgaša v Kysaku  
 
2008 
1. oddiel v ĺčat ZOO a 2. 
oddiel Hobitov , 112. zbor 
Prameň Prešov - Sekčov 
4. oddiel Excalibur 
Okrúhle , 67. zbor skautov 
a skautiek Stropkov  
 
2009 
8. koedukovaný oddiel  
Jozefa Murgaša v Kysaku  
9. oddiel skautiek Bystré 
Vydry , 68. zbor Biele vrany 
Košice 
2. oddiel Hobitov , 112. 
zbor Prameň Prešov – 
Sekčov 
 

zhováral sa Yan 

ROZHOVOR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundraising 

Vraví sa, že peniaze vládnu 
svetom. Môžeme si položi ť otázku, 
či peniaze vládnu aj skautingu? 
Myslím si, že ur čite nie, aj ke ď v 
našom prípade sú dôležitým 
nástrojom. V nasledujúcich 
riadkoch po núkam zopár tipov, 
ktoré by vám mohli pomôc ť pri 
získavaní 2 % z daní. 
 
Úspech dobrej akcie vo veľkej miere 
závisí od dobrej prípravy. V 
predchádzajúcom roku sa o 2 % 
uchádzalo približne 8500 subjektov. 
Povieme si, veď to nie je veľa. Je si 
však potrebné uvedomiť, že 
pomyselný “finančný koláč“ je malý a 
my si predsa chceme niečo ukrojiť. 
 
Kampaň k 2 % je zdĺhavý proces a 
príprava na zber “úrody“ môže trvať aj 
celý rok. Sú rôzne spôsoby ako sa o 
to môžeme pričiniť. Ja sa v zbore 
venujem 2 % dlhší čas. Prišiel som na 
to, že ak chceme od niekoho žiadať 
podporu tak nás musia poznať. 
Kladiete si otázku ako na to. Presnú a 
priamu odpoveď vám neviem dať. 
Môžem vám len poradiť aby ste si 
budovali dobré meno a s ním spojené 
povedomie medzi verejnosťou 
(vrátane firiem). Odporúčam 
zorganizovať aspoň jednu akciu 
určenú pre verejnosť alebo akciu 
zameranú na užitočnú činnosť pre 
verejnosť. 

Jednou z možnosti je získavať malé 
dary na akcie, ktoré organizujete 
počas roka. Na tieto aktivity ľahšie 
získate dar. Málo kedy sa stane, že 
dostanete peniaze, preto žiadajte 
konkrétnu vec, ktorú potrebujete. Ak 
už budete zháňať konkrétnu vec tak 
mojím tipom je ísť priamo za 
výrobcom. Napríklad keď som si 
chcel urobiť kalendáriky na 
propagovanie lezeckej steny, tak som 
šiel do firmy ktorá takéto služby 
poskytuje. 

Nenechajte sa odradiť odmietnutím. 
Jeden strom netvorí les takže skúste 
inú možnosť. Ak sa vám podarí získať 
darcu na svoju stranu, tak sa mu 
nezabudnite po skončení akcie 
poďakovať. Môžete mu poslať 
ďakovný list s fotkami. Zabezpečíte si 
tak jeho priazeň aj po skončení akcie 
a tiež šírenie kladných referencií vo 
svojom okolí. 
 
Využívajte kontakty, ktoré máte skrze 
rodičov či sympatizantov zboru. Ak 
ste túto možnosť vyčerpali tak môžete 
skúsiť vystreliť aj „naslepo“. V zlatých 
stránkach nájdete zoznam 
potenciálnych darcov. V obchodnom 
registri si nájdete kontaktné údaje na 
konateľov a môžete ich skúsiť osloviť. 
Ponúknuť im informácie o vašej 
činnosti, reklamu na webovej stránke 
alebo podobne. Dôležité je však 
osloviť ich v správnom čase, nie na 
konci darovacieho obdobia. 
 
Prajem zborovým fundraiserom veľa 
úspechov pri získavaní prostriedkov 
na vašu činnosť. Nech sú tieto 
získané peniaze použité správne a 
efektívne. 
 

 
Turista  

MANAŽMENT 

Skautský zbor 

O skautskom zbore pojednáva hlavne 
kap. 1, časť III organizačného 
poriadku SLSK. V prvých odstavcoch 
sa hovorí o charakteristike zboru, že 
je základnou administratívno-
organizačnou jednotkou SLSK s 
právnou subjektivitou, potom o vzniku 
zboru.  
 
Pre praktickú činnosť zboru je OP 
zaujímavý odstavec 15, kde sa hovorí 
o vrcholnom orgáne zboru – zborovej 
schôdzi. Tu by som navrhoval použiť 
iný termín, nie schôdza. Skôr slovo 
zhromaždenie, alebo snem. 
 
Kameň úrazu je v bode 17 – delegáti 
s hlasovacím právom. V písm. a/ sa 
udáva: vodcovia združených 
oddielov. Čo na to prax? Priemerne 
na Slovensku sú štyri oddiely na zbor. 

Čiže najvyšším orgánom zboru sú 
štyria ľudia (v niektorých aj menej), 
ktorí rozhodujú o bytí, či nebytí zboru. 
Tí si potom zborové funkcie môžu 
medzi sebou jednoducho rozdeliť. 
Prípadne si zvolia zborových 
funkcionárov z ďalších členov zboru. 
Lenže zvolení činovníci pri tomto 
variante majú síce zodpovednosť a 
povinnosti, ale žiadnu právomoc, 
dokonca ani hlasovacie právo na 
zborovej schôdzi. 
 
Lepšie znie druhá možnosť opísaná v 
písmene b/:  vodcovia združených 
oddielov, rodičia členov pod 15 rokov 
a členovia nad 15 rokov. Sláva !  
 
Touto možnosťou sme dali hlasovacie 
právo aj voleným členom zborovej 
rady, ktorí za zbor nesú právnu aj 

morálnu zodpovednosť (toľko 
demokracie vari škodí). 
 
Napriek pozitívam tohto bodu je tu 
zase háčik. „Rodičia členov pod 15 
rokov“. Rodičia síce nie sú členmi 
SLSK, ale sú zákonnými zástupcami 
detí, čo je právne  akceptovateľné. 
Tvorili by však prevažnú časť 
delegátov schôdze. Z praxi viem, že 
nadpolovičný počet rodičov na 
schôdzu nikdy neprišiel (osobná, 
alebo pracovná zaneprázdnenosť a u 
niektorých aj nezáujem). V tomto 
prípade je zborová schôdza 
permanentne neuznášaniaschopná. 
Tam by som odporúčal nahradiť „a 
zástupcami rodičov“ poľa určeného 
kľúča, alebo bez stanovenia ich 
počtu. 
 

TÉMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HYDE PARK 

Hodnos ť vodcu 

Predstavte si, že sa rozhodnete nájsť 
si prácu ako vodič kamiónu. Dobre je 
platená, vidíte svet a pre slobodného 
má to zamestnanie aj nádych 
dobrodružstva a romantiky. Prídete 
do firmy a poviete: „Mám 
absolvovanú autoškolu a mám 
záujem o miesto vodiča kamiónu“.  – 
„Výborne“ - povie šéf firmy - „ukážte 
na čo všetko máte vodičský preukaz“.  
Vy na to odpoviete: „Autoškolu mám, 
ale vodičák nie, neurobil som skúšky.“ 
Výsledok: autoškoly môžete mať 
absolvovaných aj desať, pokiaľ 
nemáte aj skúšky a vodičský preukaz, 
vaše nádeje sú bezpredmetné. 
 
Prečo to píšem. Ročne nám niekoľko 
desiatok ľudí absolvuje vodcovské 
lesné školy. Ale značná časť neurobí 
skúšky a nezíska dekrét vodcu. 
Môžeme to prirovnať 
vysokoškolákovi, ktorý neurobí 
štátnice. Potom roky 
vysokoškolského štúdia sú mu v 
ďaľšom živote na nič. Neviem presne 
v čom je problém. Predsa ak niečo 
absolvujem a venujem tomu časť 
života, mal by som mať ambície 
dotiahnuť štúdium do konca. Chýba 
ctižiadosť, alebo je to bežný jav 
súčasnej doby? Ak nie je mojou 
motiváciou získať dekrét, prečo vôbec 
som sa na lesnú školu prihlásil a ako 
som potom motivaný kvalitne viesť 
oddiel? 
 
V Slovenskom skautingu máme dve 
hodnosti. Hodnosť inštruktora a 
hodnosť vodcu. Inštruktora poznáme 
podľa drievok na šatke.  
 

Ako spoznáme činovníka s 
hodnosťou vodcu? No predsa podľa 
sivej šatky, či modrej šnúry u 
absolventov SELŠ! Veľmi ani nie. 
Sivú šatku nosia vodcovia s 
dekrétom, ale aj tí „nedoštudovaní“, 
ktorí sa na dekrét nezmohli. Tak 
potom podľa funkčného označenia na 
rukáve. Tiež nie. Funkčné označenie 
nosí ten, ktorý v súčasnej dobe 
vykonáva funkciu vodcu oddielu. Sú 
medzi nimi vodcovia s dekrétom, 
„nedoštudovaní“ s chýbajúcou 
vytrvalosťou a v určitých prípadoch aj 
tí, ktorí nemajú ani LŠ, ani dekrét. 
 
Navyše ten, ktorý získa hodnosť 
vodcu nerobí celý život len vodcu 
oddielu, či zboru. Po čase prechádza 
na iné pre skauting užitočné funkcie. 
Hodnosti vodcu sa nespreneveril, 
preto ani mu nemôže byť odobratá. 
 

 
V minulosti existoval odznak vodcu. 
Bol to kovový odznak, ktorý sa nosil 
na ľavom vrecku, kde dnes nosíme 
nášivku WOSM. V Slovenskom 
skautingu tento odznak neexistuje. 
Teda, ako spoznáme činovníka s 
hodnosťou vodcu?  Nespoznáme, ale 
na Slovensku je to nepodstatné. 
 

Mufi  

Rozhodovanie delegátov zborovej 
schôdze je jasné. Rozpor je iba v 
tom, že v odst.18 o hlasovaní sa už 
rodičia nespomínajú. Iba vodcovia 
oddielov, resp. aj členovia nad 15 
rokov. Potom aký zmysel má, že 
rodičia sú delegátmi zborovej 
schôdze podľa odst.17, písm.b, keď 
nemajú hlasovacie právo ? 
 
Dôležité je to, o čom zborová 
schôdza rozhoduje (odst. 19, písm.  a 
až d). V prvom rade: volí a odvoláva 
zborového vodcu (štatutára) a 
zborovú radu.  
O zložení zborovej rady pojednáva 
odst.22: 
 

a/ zborový vodca 
b/ ekonóm 
c/ vodcovia oddielov 
d/ ďalší členovia, ktorých počet a 
funkciu určí zborová schôdza (napr. 
zástupca zborového vodcu, 
programový manažér, zborový 
tajomník a pod. – tieto funkcie môžu 
byť, ale aj nemusia) 
 
Pozastavme sa nad oddielovými 
vodcami, ktorých do rady volí zborová 
schôdza. Lenže tá je raz za rok. Môže 
sa stať, že v polovici volebného 
obdobia sa vodca oddielu z rôznych 
dôvodov musí funkcie vzdať. Tým 
stráca aj členstvo v zborovej rade. 
 

Oddiel bez vodcu nemôže byť, preto 
je potrebné do funkcie menovať 
niekoho iného. Nový vodca z titulu 
svojej funkcie sa stáva členom 
zborovej rady.  
 
Budeme preto vždy zvolávať zborovú 
schôdzu? Veď tá môže iba 
POTVRDIŤ to, o čom zborová rada 
už predtým rozhodla. Preto by som 
navrhol nahradiť v OP, že zborová 
schôdza potvrdzuje vo funkciách 
oddielových vodcov, nie ich volí. 
 

Mufi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

Exilový skauting 

ROK 1987: V dňoch 21. –22. marca 
sa uskutočnila Poradní skála vodcov, 
činovníkov a roverov švajčiarskej 
oblasti na chate v Teufene. V júni (6.-
8.6.) v Aabergu (kanton Bern) sa 
uskutočnilo II. EXILOREE. Zúčastnilo 
sa ho 169 skautov a skautiek 
všetkých exilových oblastí. Počas 
neho bol za následovníka zomrelého 
Kolominského, zvolený Miloš Miltner 
– Jestřáb. 
 
Tábory: Válenda bola na Hornom 
Rýne a viedli ju J. Šlaghamerský,  
Marenčáková a Flígrová. Súčasne 
prebiehal aj tábor oblasti Nemecko-
sever v Odenwalde, ktorý viedol dr. 
Bělovský. Tábor INICIATOR oddielu 
bratov Čapkovcov bol v Sitzendorfu 
(Rakúsko) viedol Thiel a oddielu 
SETON – Nemecko-juh viedol 
Polaček. Oddiel sv. Juraja z 
Mníchova táboril v St. Martinu a 
viedol ho P. Kopic. Oblasť Rakúsko 
realizovalo tábor ŠÍP v Grubu (Dolné 
Rakúsko) pod vedením Pavlovca. 
Jesenný tábor oblasti Švajčiarsko bol 
na chate pod hradom Kyburg, ktorý 
viedli Kukal a Čejka. 
 
Od novej vlny československej 
emigácie uplynulo devätnásť rokov. 
Emigranti sa roztrúsili po celom svete, 
čo sa odzrkadlilo u exilových oddielov 
na úbytku členskej základne. Už 
predchádzajúce roky mal tento 
problém Oddiel V. Fanderlika v 
Mainz, alebo oddiel Nemecko-sever. 
Tento rok to postihlo aj oblasť 
Holandsko, kde zostala iba roverská 
skupina a niekoľko osamelých 
hliadok. Preto mnohé oddiely a 
oblasti združovali sily a konali 
spoločné tábory a podujatia. Vytvárali 
spoločné táborové realizačné tímy, 
obnovovali staré kontakty a 
nadväzovali nové. 
 
Dňa 23.6.1987 v Prahe zomrel 
náčelník Československého Junáka 
dr. Rudolf Plajner. Pohreb bol 
utajený, napriek tomu vyšli negrology  
o jeho smrti vo Veľkej Británii, aj 
Kanade. 16.decembra v Bristol 
Township (USA) vo veku 87 rokov 
zomrel ďalší významný exilový 
činovník Emil J. Štembera – Jánošík.  
 
Na prelome rokov 1987 - 1988 sa v 
austrálskom Cataract Scout Park  

(Nový Južný Wales) konalo XVI. 
Svetové jamboree za účasti 14 434 
skautov z celého sveta. Čs. skauting 
bol zastúpený exilovými skautmi z 
Austrálie a Nového Zélandu. Naši 
exiloví skauti a skautky používali 
rôzne rovnošaty. Niektoré domáce 
skautské zväzy vyžadovali nosiť ich 
skautskú rovnošatu, v niektorých 
štátoch to bolo zase o čosi volnejšie. 
Odznaky  mali z časti cudzie, z časti 
vlastné (t.j. Českého a Slovenského 
skautingu v exile), ktoré postupom 
času dávali vyrábať. 
 
Dňa 21.8.1988 pri 20. výročí invázie 
vojsk Varšavskej zmluvy do 
Československa uskutočnili čs. 
exiloví skauti spoločne s Čs. exilovým 
Sokolom protestné sprievody. 
Na počesť 70. výročia pošty českých 
skautov vydala talianská pošta 
koncom roka k výstave Phiterba 
príležitostné razítko s českou 
skautskou ľaliou. Obdobne aj karibský 
ostrovný štát Grenadiny a Svätý 
Vincent vydala známku so skautským 
kuriérom a v pozadí bola reprodukcia 
známky pošty českých skautov. 
 
Začiatkom roka 1989 ešte nik v 
zahraničí netušil, že koncom roka 
bude skauting v Československu 
znova obnovený. V Ríme sa čs. 
exiloví skauti zúčastnili svätorečenia 
Anežky Přemyslovny. Exilový 
skauting do roku 1989 usporiadal tri 
Lesné školy, ktorých absolventi 
skladali činovnícky sľub do rúk 
európskeho náčelníka. Oddiely 
Českého a Slovenského skautingu v 
exile pracovali v Argentíne, Austrálii, 
Belgicku, Brazílii, Dánsku, Francúzku, 
Holandsku, Juhoafrickej republike, 
Kanade, Luxembursku, Nemecku, 
Novom Zélande, Rakúsku, Švédsku, 
Švajčiarsku, Taliansku, USA a Veľkej 
Británii. Demonštácia študentov v 
Prahe 17.11.1989 spustila sled 
udalostí a koniec monopolu 
komunistickej strany v štáte. V 
priebehu decembra je obnovená 
činnosť Čs. Junáka, Českého Junáka, 
aj Slovenského Junáka – zväzu 
skautov a skautiek. 
 
Po novembri 1989 exiloví skauti 
zaslali obnovujúcemu sa skautingu vo 
vlasti príručky, xeroxy, i finančnú 
pomoc. 
 

Sprostredkovali naším skautom a 
skautkám bezplatnú účasť na 
kurzoch, či táboroch švajčiarských 
skautov. Pred Vianocami čs. skauti z 
Viedne navštívili vyšehradský Slavín. 
Pri hrobe A. B. Svojsíka za spevu 
skautskej hymny položili lampičku s 
Betlehemským svetlom. Skautskú 
večierku pri tomto akte trúbili traja 
trubači z pražskej Pětky. 
Betlehemské svetlo položili aj pri 
soche sv. Václava na Václavskom 
námestí. Už toho roku dopravili 
betlehemský plamienok aj z Viedne 
do blízkej slovenskej Bratislavy. 
 
Zástupcovia čs. exilového skautingu 
sa zúčastnili mimoriadných 
skautských snemov. Dňa 19.5.1990 
sa konal IV. snem Českého Junáka v 
Prahe. V Žiline 26.-27.5.  sa 
uskutočnil IV. snem Slovenského 
skautingu a 27.5. tiež v Žiline sa 
konala ustanovujúca schôdza 
federálneho ČESKÉHO a 
SLOVENSKÉHO SKAUTINGU, kde 
za náčelníka bol zvolený Václav 
Břicháček. Väčšina čs. exilových 
oddielov nadviazala kontakty na 
oddiely v Československu a pozývali 
na skautské podujatia v zahraničí. 
 
Obnovou skautingu v Českej a 
Slovenskej federatívnej republike 
exilový skauting znova stratil svoje 
opodstatnenie. Na jar 1991 svoju 
exilovú organizáciu premenovali na 
Český a Slovenský skauting v 
zahraničí a do svojho znaku pripojili 
trojlístok skautiek. Chceli sa stať 
členmi federálneho Českého a 
Slovenského skautingu vo svojej 
starej vlasti. Svetové skautské 
ústredie však neuznáva jednotky 
pôsobiace mimo územia kde žijú. 
Exilovým oddielom povolila len 
činnosť v rámci skautských 
organizácií štátu, na ktorých území 
vyvíjajú skautskú činnosť. 
Českým a slovenským skautom a 
skautkám v exile patrí vďaka za to, že 
dokázali za sťažených podmienok 
zachovať a vynikajúco reprezentovať 
československý skauting aj napriek 
jeho zákazu vo starej vlasti. 
 
Použitá literatúra:  
B. Břečka : Kronika čs. skautingu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pár slov na za čiatok. Pozdravujem všetkých 
vyznava čov dobrej hudby, či už sa jedná o pop, 
rock, funky alebo jazz. Ja by som sa chcel teraz 
venova ť hlavne poslednému -  jazzu. Nedá mi, aby 
som sa s vami nepodelil o skvostný zážitok z 
počúvania hudby mojej najob ľúbenejšej skupiny 
Bela Fleck & The Flecktones. Pokúsim sa vám 
trošku priblíži ť ich tvorbu a možno sa aj vy na nich 
stanete“závislí“. 
 
Fenomenálni hudobníci zo spomínanej skupiny sú 
doslova extra trieda. Líder skupiny, banjista Bela 
Fleck, basgitarista Victor Lemonte Wooten, ktorý je 
absolventom najlepšej a najdrahšej muzikantskej školy 
na svete, Music University of Berkley, saxofónista, 
klarinetista a flautista Jeff Coffin, ktorý nahradil 
dlhoročného člena kapely, klaviristu Howarda Lewyho 
a bubeník Roy Wooten, alias Futureman. Túto 
prezývku si vyslúžil hlavne kvôli vzhľadu svojho 
nástroja, ktroý si aj sám skonštruoval. Nazýva sa 
drumitar, čo je vlastne kombinácia gitarového vzhľadu, 
ale zvuku bicích. To znamená, že hru na celej sade 
bicích dokáže zvládnuť len niekoľkými prstami. 
Príchod nového člena kapely znamenal dosť 
podstatné zmeny. Pôvodný žáner, ktorý hrali sa 
nazýva blu-bop, čo je vlastne kombinácia be bopu, 
jazzu a bluegrassu. Saxofón do tejto hudby priniesol 
niečo z prvkov funku, avšak ich tvorba je stále 
definovaná ako jazz, alebo blu-bop. 
 
Album UFO TOFU, ktorý je sice starý už niekoľko 
rokov, stále patrí medzi svetovú špičku, čo sa jazzu 
týka. Profesionalita každého hudobníka sa prejavuje 
jednako v ich virtuóznych výkonoch, ale aj v celkovom 
spracovaní a excelentnom zvuku, čo vám ,,lezie z  

reprákov“. Ale musím vás 
vyviesť z omylu, ak si 
myslíte, že to je taký ten 
obyčajný swing, kde bicie 
hrajú trioly na čineli, 
kontrabas hraje 
neprestajne sprievodnú 
linku a klavír hrá tému. Ich 
nápady v niektorých 
skladbách môžu evokovať 
orientálnu, alebo scénickú 
hudbu odniekiaľ z Nórska, 
ale to nie je hlavnou 
podstatou.  Toto sú len 
niektoré z mnohých úletov, 
ktoré si oni, samozrejme, 
môžu dovoliť. Melódie a 
hlavné motívy piesní sú 
poväčšinou nesené v dosť 
rýchlom tempe. Dlhé 
harmónie, striedanie 
rýchlejších a pomalších 
častí a melancholických 
pasáží s hustou, 
pulzujúcou rytmikou, no a 
keď si k tomu ešte 
domyslíte, ako rýchlo 
dokážu takýto hudobníci do 
danej melódie sólovať, tak 
si uvedimíte, že to je 
naozaj hudba z iného 
sveta. Aj be bop, z ktorého 
vychádza tento druh hudby, 
je charakteristický tým, že 
sa hrá v naozaj rýchlych 
tempách, podobným speed 
metalu. Kedže sa jedná o 
inštrumentálnu hudbu, spev 
je tu veľmi zriedkavý, 
objavuje sa skôr na 
koncertoch, ak si pozvú 
nejakého hosťa. Ale ak sa 
už spieva, tak to má na 
svedomí bubeník 
Futureman. Ďalšia vec, 
ktorú považujem za 
povinnosť spomenúť, je 
basgitarista Victor Wooten. 
Je považovaný za 
najvplyvnejšieho 
basgitaristu od čias Jacka 
Pastoria a to už je čo 
povedať.  

Ja osobne si myslím, že je 
lepší, ako Pastorius, 
pretože to, čo dokáže 
vyťažiť zo svojej basgitary 
je snáď až zázrak. Mnoho 
ľudí si myslí, že banjo je 
nástroj výsostne určený 
pre country. Myslím, že po 
vypočutí jedinej skladby, by 
zmenili názor. Banjo sa v 
dnešnej hudbe vyskytuje 
pomerne zriedkavo, takže 
ja sám som bol 
prekvapený, keď som 
počul, že u Flecktones je 
hlavný nástroj banjo. 
Spôsob hry však nie je 
totožný, ako v country. Ak 
práve nehrá banjo tému, 
alebo sólo, jeho majster, 
Bela Fleck dokáže veľmi 
vkusne dopĺňať iné 
nástroje podarenými riffmi, 
ktoré sa ozývajú niekde z 
úzadia. Celkový dojem z 
hudby je tak ešte viac 
stimulovaný cez drobnosti, 
ktoré si ja sám niekedy 
všimnem až po dvadsiatom 
vypočutí skladby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na koniec jedna výstraha. 
Táto hudba je vysoko 
počuvateľná, no zároveň si 
k nej len ťažko dokáže 
násť cestu niekto, čo 
počúva pop alebo metal. 
Odporúčam túto kapelu 
hlavne fajnšmekrom, ktorí 
si potrpia na kvalitu zvuku 
nástrojov a zručnosti 
muzikantov, poprípade 
tým, ktorí sa chcú niečo 
nové zo sveta hudby 
naučiť. Na začiatok 
nezačínajte s iným 
albumom ako s The 
Greatest Hits z roku 2000.  
 
Muzika rulez! 

 
Gepard  

Bela Fleck & The Flecktones 

MUSIC 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMESKY 

Literárne hry  

Kniha – najlepší priateľ človek. Okrem 
všetkých iných vecí striedajúcich sa na 
tomto poste. Knihy boli, sú a snáď aj 
ostanú našimi vernými spoločníkmi. 
Nájdete v nich rady, relax, napätie, 
myšlienky čo otrasú vašim svetom aj 
inšpiráciu. A niekedy na miestach kde 
by ste ju vôbec nečakali. 
 
Nápady kam len oko dovidí 
 
Zvykla som si v časoch tvorivej krízy 
otvárať knihy od Portalu či Grady. Keď 
vie človek kde čo  hľadať, písmenkový 
priatelia ho nenechajú v štychu. 
Inšpirácia je ale potmehúd. Často sa 
skryje na nečakané miesta a ťukne 
vám do lebene aj keď ju práve 
nehľadáte. Nielen v príručkách s hrami 
nájdete aktivity na váš program. Apoň 
pár nápadov z bezodnej studnice 
poznania. 
 
NA PRAVDU 
 
 „Malé ženy „ Meg, Jo, Beth a Amy žijú 
len s matkou, lebo otec bojuje v 
americkej občianskej vojne. So 
životom sa vysporiadavajú svojsky a 
popri každodenných povinnostiach 
majú čas i na zábavky a stretnutia s 
priateľmi. Na pikniku si s nimi zahrajú 
hru Na pravdu. Všetci sedia v kruhu a 
položia svoje ruky striedavo na seba, 
nikto nesmie mať svoje ruky na sebe. 
Vytvoria tak vežu z rúk. Jedna osoba 
určí číslo, nie však vyššie, ako je počet 
rúk. Potom ruku za rukou uvoľňujú a 
osoba, na ktorej ruku číslo padne, 
pravdivo odpovie na otázku, ktorú 
dostane. MALÉ ŽENY. Louisa May 
Alcottová 
 
HĽADAČI 
 
Kto by nepoznal ryšavé dievčatko s 
pehavým úsmevom v pančušiskách? 
Pipi Dlhá Pančucha a jej 
dobrodružstvá, to  sú príbehy plné hier 
a túžby ostať navždy dieťaťom. Pipi 
oživí pokojné časy Tomiho a Aniky tak, 
ako by si to prialo každé vĺča či skaut. 
Keď sa jedného dňa zmenili na 
hľadačov, svet bol zrazu plný 
pokladov. Stačilo mať le otvorené oči, 
dívať sa okolo a poklady sa zjavovali. 
Treba ale vždy skontrolovať, či už 
nemá majiteľa ☺ Aj klubovňa sa môže 
za pomoci radcu stať pokladnicou. A 
nemusia to byť žiadne skvosty.  
 

Ako Pipi s cievkou od nite, môžeme sa 
hrať ďalej. Nášmu pokladu vymyslíme 
uplatenie a nie len jedno. PIPI DLHÁ 
PANČUCHA. Astrid Lindgrenová  
 
AKÉ JE TO DIELO ? 
 
Skôr pre starších je hra ktorú spomína 
taliansky autor Eco. Navrhol mu ju 
Omar Calabrese a ide vlastne o 
hádanie známych literárnych diel, ale 
dá sa aplikovať i na filmy. Pravidlá sú 
jednoduché. Z nejakého známeho 
diela vytiahneme hlavnú zápletku a 
správne ju zrekapitulujeme. Hádačom 
úlohu sťažujeme tak, aby si mysleli, že 
ide o úplne iné dielo, dáme tomu 
zavádzajúci titul. Napr. Drahý Watson( 
to je názov) Zarytý mládenec, maniak, 
ktorý si tak  veľmi potrpí na presnosť, 
že jeho nerozlučného pomocníka ide 
doslova rozhodiť, sa pustí do 
bizarného dobrodrúžstva, plného 
klamstiev a podvodov. Takmer sa 
ožení, ale čoskoro príde na to, že by to 
bola iba strata času. Celý zmätený sa 
vráti  skôr, ako pôvodne predpokladal. 
Čo je to? BABYLONSKÝ 
ROZHOVOR. Umberto Eco 
 
Inšpirácia sa ukrýva všade a vo 
všetkom. Treba sa pozerať okolo seba 
a načúvať hudbe sveta. Ak sa ňou 
necháte viesť a vaše oči sa naučia 
vnímať, verte mi, že svet bude zrazu 
jedna obrovská truhlica so zábavou. A 
vy budete ten, kto vie využiť jej 
poklady.  
 

Ihlička 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTDOOR 

Ako si správne vybra ť batoh  

„Když prví tání cesty snehu sk říží a nad 
ledem se voda objeví, vo ňavá zem se 
světem tiše plíží, tak nejak tím jse balím 
pro č Búh ví…“ 
 
Takto akosi začína pesnička Honzu 
Nedvěda Jarní tání, a je v nej veľký kus 
pravdy. Prišla jar a nás to opäť ťahá von do 
lesov, polí a lúk. Neodmysliteľnou súčasťou 
nášho túlania je samozrejme batoh na 
chrbte so „všetkými“ potrebnými vecami, čo 
môže byť aj zopár kilogramov. Aby ste to 
teda všetko pekne a v zdraví prežili, tu je 
zopár rád ako si vybrať ten správny batoh. 
 
„Čo nemám nepotrebujem.“ 
 
Staré horolezecké heslo, ktorým sa radmo 
riadiť, inak si váš batoh vyslúži niekoľko 
nevábnych prezývok. V zásade neplatí, čo 
zodvihnem, to aj unesiem. Takže na 
konkrétnu akciu len potrebné veci k tomu 
zodpovedajúcom batohu. 

Ak bedrák na batohu tvorí len jednoduchý 
popruh, považujte to ako batoh bez 
bedrového pásu. 
 
Nosný systém ramien by mal byť 
predovšetkým u väčších batohov 
nastaviteľný a prispôsobiteľný výške 
človeka. Od možností jeho nastavenia 
(zväčša 1 – 3 dopínacie popruhy) sa taktiež 
odvíja komfort nosenia batohu. Pre 
dievčatá môže stáť za námahu 
poobzeranie sa po batohoch s ženským 
strihom, ktorý je prispôsobený na užšie 
ramená a kratšie chrbty žien. Neponúkajú 
ho však všetci výrobcovia. 
 
Vetranie 
 
Veľkú pozornosť venujte aj vetraciemu 
systému. Kto by nepoznal čerstvo 
prepotené tričko, ktoré vám vetrík ofúkne. 
Najčastejšie sa odvetrávanie rieši rôznymi 
kanálikmi na prúdenie vzduchu, poprípade 
pri väčších a drahších batohov aj použitým 
materiálom, ktorý odvádza teplo a vlhkosť. 
Predovšetkým  sa je otázkou vetrania 
potrebné zaoberať pri malých batohoch. Tie 
nebývajú zväčša vybavené nosnou 
duralovou konštrukciou a ich chrbtový 
systém tvorí len profilovaná zadná stena. 
Osobne sa mi veľmi osvedčili batohy, 
ktorých chrbtovú časť tvorí napnutá 
„sieťka“, ktorá umožňuje najúčinnejšie 
odvetrávať chrbát. 
 
Spôsob balenia 
 
Patrí medzi ďalšie rozhodujúce faktory pri 
výbere nového batoha, užívatelia batohov 
Gemma vedia o čom hovorím. U čelného 
balenia budete mať všetko pod kontrolou, 
pekne naukladané ako v kufri. Otvorením 
čelnej časti sa vám otvorí celý priestor 
batohu a bez zbytočného prehrabávania sa 
dostanete k veci, ktorú práve potrebujete. 
Ich nevýhodou je, že musia disponovať 
kvalitnými zipsami, ktoré dosť trpia 
preplňovaním batohu. Zároveň sú 
potencionálnym miestom prieniku vlhkosti 
do batoha, najmä za dažďa, takže na 
batohoch musia byť prekryté. 
 
Druhú stranu tvoria batohy plnené z vrchu. 
Tu je výpočet výhod a nevýhod v opačnom 
garde. Netrpia tak preplňovaním či 
prienikom vlhkosti, na druhej strane je v 
nich menší prehľad. Výrobcovia sa to preto 
snažia odstrániť delením batohov na 
niekoľko komôr, ktoré bývajú zväčša 
prepojiteľné na získanie veľkého celistvého 
objemu. Pri kúpe dvojkomorového batoha 
si dajte pozor na veľkosť spodnej komory, 
ktorá je určená na spacák, aby vám tam 
vôbec vošiel. 

Podľa objemu môžeme batohy rozdeliť na 
nasledujúce skupiny: 
 
- denné: do a za mesto, na bicykel, korčule 
(15 – 30 litrov) 
 - víkendové: turistické, lezecké  
(30 – 65 litrov) 
 - expedi čné: 4 a viacdňové výpravy, 
horolezecké výpravy  
(60 – 80 litrov) 
- transportné: (objem nad 80 litrov) 

Každý výrobca má pritom vlastný systém 
merania objemov, niekde je doň zahrnutá 
každá kapsička na batohu, inde nie, čím 60 
litrový obsah budete mať u každého batoha 
rozložených inak.  
 
Nosný systém 
 
Jedným z najpodstatnejších kritérií výberu 
batohu je nosný systém. On rozhodne, ako 
vám batôžok sadne na chrbát a bude sa 
vám nosiť. Konštrukciu tvoria zväčša 
duralové lišty v tvaroch písmena X, T, II, I. 
Býva spravidla posuvný a je potrebné si ho 
nastaviť podľa dĺžky chrbta. 
 
Ak sa zamyslíte nad anatómiou ľudského 
tela, vyjde vám, že celú jeho vrchnú 
polovicu nesie chrbtica. Prečo ju teda 
zaťažovať ešte viac a nosiť na pleciach 
dodatočnú váhu? K jej odľahčeniu majú 
slúžiť bedrové pásy na batohoch. Bedrový 
pás sa preto musí vyznačovať určitou 
tuhosťou a pevnosťou, pričom bedrá by mal 
obopínať rovnomerne zo všetkých strán. 
Možnosť jeho doťahovania a priebežného 
nastavovania, by mala byť 
samozrejmosťou. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich ďalšou výhodou je variabilita objemu 
dosiahnutá posuvným (odstrániteľným) 
horným vekom s kapsami. Pri drahších 
modeloch môže dokonca slúžiť ako 
mestský ruksačik, zatiaľ čo telo leží v 
úschovni na stanici. 
 
Pre nerozhodných je tu dobrá správa. 
Existujú na trhu aj kombinované batohy, 
spájajúce výhody oboch spôsobov. Niekedy 
aj nevýhody, takže pozor pri nákupe. Skôr 
než sa vrhnete do kúpy, dajte si poradiť od 
priateľov, priateľa, internetu, predavača...  
 
Ak by som mohol vysloviť názor, z hľadiska 
spôsobu balenia by som pre menšie batohy 
odporučil balenie z predu (lepší prístup, 
prehľadnosť) čo úplne postačuje pre 
jednodňovky, pre dlhšie túry a expedície, 
kombinované batohy s plnením z vrchu ale 
s možnosťou dostať sa k veciam aj zo 
spodu či zpredu. 
 
Funkčné detaily batohu 
 
K nim nesporne patria aj použité materiály. 
Ak máte možnosť vyberte si kvalitnejší 
výrobok, napr. Cordura a pod. Netreba to 
podceňovať, nakoľko tieto detaily rozhodujú 
o celkovej kvalite batohu na našej 
spokojnosti. Všímajte si u batohov šitie, či 
je zdvojené alebo nie, či sú švy podlepené 
proti zatekaniu vody, či má zdvojené 
zatváranie napr. zips a pracky, ak by jedno 
zlyhalo. Zipsy majú byť mohutnejšie, 
značkové, za najlepšie sa považujú YKK 
zipsy a neodmysliteľnou súčasťou 
oceniteľnou najmä v zime, sú krátke šnúrky 
na zipsoch. 

Dôležité sú tiež pracky, na bedrovom páse 
mohutná ale ľahko ovládateľná, ostatných 
popruhoch s dobrým prístupom, 
neprekĺzavajúce. Veľkým + sú aj 
kompresné pásy na batohu, ktorým môžete 
účinne znížiť jeho objem a tým stabilizovať 
veci vo vnútri.  
 
Detaily, ktoré nevidno hne ď 
 
Určite ste si už na batohoch všimli rôzne 
kapsičky, sieťky, pružné gumičky, putká, 
ktoré sa náramne hodia, ak potrebujete 
niečo rýchlo odložiť alebo mať po ruke, či 
už ide o mapu, rukavice, baterku. 
 
Čo na prvý pohľad nie je vidno, je napr. pri 
niektorých batohoch integrovaný pršiplášť 
na batoh, ktorý vám dodatočne pomôže 
ochrániť veci v batohu. Druhou skrytou 
novinkou súčasných batohov je tzv. 
Camelback. Ide o priehradku vo vnútri 
batohu, kam si môžete umiestniť špeciálny 
vak s vodou a potom prostredníctvom 
hadičky vyvedenej von piť za jazdy. 
 
Záverom 
 
Možností na trhu z čoho si vybrať je 
neúrekom. Niekedy len samotná cena, nie 
je indikátorom kvality. Skôr než sa teda 
vyberiete do obchodu s cieľom kúpiť si 
batoh, zamyslite sa nad tým, na čo ho 
potrebujete, kde ho najčastejšie budete 
používať, poraďte sa a až potom si 
vyberajte farbu. 
 

Tammy  

VÝZVA 
 
Zapoj sa do celonárodnej sú ťaže a získaj 
titul „DRU ŹINA ROKA 2010“ pre svoj 
oddiel, pre svoj zbor, pre svoju oblas ť. 
 
Všetkým družinám z VSO držíme palce ! 
 

http://www.druzinaroka.skaut.sk/  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA 

POZVÁNKA  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÚŤAŽ ! SÚŤAŽ ! SÚŤAŽ ! 

Zapoj sa do sú ťaže a vyhraj užito čné ceny. Výlúšti obsah tajni čky a  riešenie pošli na adresu: oblastnik@scouting.sk  
Zo správnych odpovedí vylosujeme 3 výhercov. Nezabu dni do mailu napísa ť kontaktné údaje. Ve ľa zdaru! 

1. cena 
OBLASTNÉ TRIČKO 
 
2. cena 
OBLASTNÁ NÁŠIVKA  
 
3. cena 
PÍŠŤALKA 

Tajnička:  
 
1. Skautské stretnutie (celosvetové, stredoeurópske...) (doplňte) 
 
2. SELŠ štartuje nový ročník prvou časťou s názvom (doplňte) 
 
3. V roku 1919 otvoril Baden Powell prvú lesnú školu s názvom Gillwel (doplňte) 
 
4. Bí – Pího manželka sa volala Olave (doplňte) 
 
5. E. T. Seton napísal knihu o dvoch mladých chlapcoch prežívajúcich dobrodružstvá na 
spôsob indiánov s názvom (doplňte) 

1 

2 

3 

4 

5

PODEĽ SA S NAMI  
 

Sme na konci aprílového Oblastníka. Možno 
Vás články zaujali a možno nie. V druhom 
prípade Vám ponúkame možnos ť zmeni ť to.  
 
Verím, že každý z Vás prežil nejakú zaujímavú 
akciu, má nejakú užito čnú skúsenos ť alebo 
sa vyzná v nejakej oblasti.  
 
Bola by škoda sa o to nepodeli ť a preto Vás 
pozývam k tomu, aby ste prispeli do ďalšieho 
čísla. Svoje články (reporty) posielajte 
v elektronickej podobe (MS Word, prežijem aj 
Open Office ) na adresu: 
oblastnik@scouting.sk  Pri článkoch z akcií 
nezabudnite pripoji ť fotku so schopným 
rozlíšením. Uzávierka je 31. 5. 2010. 
 
Pre „písania- chtivých“ ponúkame aj stálu 
rubriku. 
 
Tešíme sa na Vaše príspevky. 
 

Yan 
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PONUKA 
 

Plníš si odborku a nemáš preh ľad 
čo už máš za sebou a čo Ti ešte 
chýba splni ť alebo sa na odbor ku 
chystáš a nevieš „vocougou“ ? 
 
Vďaka 68. zboru Biele vrany 
Košice máš k dispozícií 
preh ľadné karty skautských 
odboriek. 
 
Všetky informácie preh ľadne 
a kompletne. Sta čí si len vybra ť. 
 
KARTY PLNENIA ODBORIEK 
NÁJDEŠ TU: 
http://www.68zbor.sk/_cms/index.
php?option=com_docman&task=
cat_view&gid=62&Itemid=91  
 
 


