
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ZAČÍNAME V NOVOM ŠATE 
 

Milé skautky a skauti, 
dlhšie avizovaná snaha oblastnej rady prinášať vám informácie z našej  
oblasti rýchlo, atraktívne a moderne sa naplnila. Vydávame prvé číslo 
Oblastníka v elektronickej podobe. Veríme, že touto formou sa dostane 
ku všetkým činnovníkom, vodcom aj rádovým členom, ktorí majú záujem 
sledovať dianie v našej oblasti. 
 
VÝZVA AJ PRE TEBA  
 
Zatiaľ sme len zopár nadšencov a na začiatku tejto cesty, preto by sme vás 
chceli osloviť, ak máte chuť pridať ruku k spoločnému dielu. Hľadáme 
prispievateľov článkov a rubrík. Nemusíte byť „spisovateľmi“, stačí mať 
chuť podeliť sa so svojimi zážitkami alebo skúsenosťami z akcií, 
zaujímavosťami z činnosti vášho oddielu alebo zboru a pod. Možností je 
veľa, stačí len nájsť odvahu. Je to tiež možnosť ako posunúť svoju službu 
pre skauting do nového levelu...  
 
Vaše články, námety, tipy, postrehy môžete posielať na adresu: 
oblastnik@scouting.sk 

Yan  
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Kto z vás sa zúčastnil 
odovzdávania Betlehemského 
svetla Zwiazku harcerstva 
polskiego mi dá určite za pravdu, 
že je to nevšedný zážitok. Tak 
tomu bolo aj v roku 2009. O prvé 
neočákavané prekvapenie sa 
postarala sama príroda. Tatranské 
štíty sme síce nevideli pre nízku 
oblačnosť, ale zasnežená príroda 
má svoje čaro. Navyše, keď sa v 
povetrí vznášali husté chumáče 
snehových vločiek.  
 
To trocha komplikovalo 
cestovanie, ale z Prešova sme 
vyrazili so značným časovým 
predstihom, preto kašovitý sneh na 
cestách cestu síce spomalil, ale 
neohrozil. Na poľskej strane som 
dokonca zaregistroval aj cestárov, 
čo sa nedá povedať o Slovensku. 
Našich sneh „zaskočil“, veď kto 
mohol tušiť, že v decembri vo 
Vysokých Tatrách môže aj snežiť. 
Na Slovensku je to tak. 
 
Z Prešova do Poľska vyrazili dva 
autobusy. Zišlo sa nás iba 70. 
Tridsaťštyri členov zo 112.zboru 
Prameň Prešov-Sekčov, šestnásť 
zo 126.zboru Hermanovce, deväť 
zo 65.zboru Sabinov, piati zo 
43.zboru Dlhá Lúka a po troch zo 
49.zboru Prešov a 8.oddielu 
Kysak. Čas do oficiálneho 
zahájenia sme využili na hry a 
hlavne na „čendž“. Vymieňalo sa 
všetko. 
 
Poliaci sú národ s bohatou, 
slávnou, ale aj tragickou históriou. 
Prijatie plamienka  z Betlehema sa 
uskutočnilo v slávnostnom duchu. 
Prejavovalo sa to aj úctou k ich 
národnej a skautskej symbolike. 
Keď pred svätou omšou 
napochodovali vlajkonosiči v 
bielych rukaviciach s historickou 
harcerskou zástavou, pre nás 
Slovákov to bolo čosi 
nepochopiteľné a čudácke. A 
nebola to jediná poľská zástava. O 

ustrojenosti poľských skautiek a 
skautov nie je žiadna pochybnosť. 
Na našich tvárach sa odzrkadľoval 
buď posmešný úškrn, alebo slepá 
závisť. Je množstvo modifikácii 
poľskej skautskej rovnošaty. A tí 
Poliaci, ktorí „na sobje mundur 
nemaly“ mali aspoň skautský plášť 
a pokrývku hlavy. Či už to bola 
klasická štvorhranná poľská 
čiapka, klobúk (či už skautský, 
alebo iný druh), baret. Na rozdiel 
od Slovákov je ale na prvý pohľad 
vidno, že ide o skautov alebo 
skautky. 
 
Nuž vieme, ako je to s rovnošatou 
u nás. Varianty žiadne, preto si 
aspoň zopár otužilcov vyzlieklo 
vetrovky a stáli tam v zime v 
slovenských skautských košeliach. 
Bolo to od nich obetavé – aspoň 
trocha vizuálne reprezentovali 
Slovenský skauting. Nebol by som 
to ja, keby som nezabŕdol do tej 
hnedej kôpky. Ide o našich členov 
(nie z našej, ale Podtatranskej 
oblasti), obdivovateľov „militari“. 
Boli v maskáčoch, proti ktorým nič 
nemám (sám ich nosím) a 
dokonca by „zapasovali“ aj na toto 
podujate. Mali aj svoju oddielovú 
vlajku, ktorú zástavník držal v 
strnulom vojenskom postoji. Aj s 
tou vlajkou na mňa pozitívne 
zapôsobili, inak slovenské vlajky 
chýbali. Ale napriek tomu do toho 
prostredia nezapasovali. Prečo? 
Napríklad: bola zima, ale nie až 
taká, aby tvár museli mať zakrytú 
vojenskou kuklou a z pod klobúka 
(nie skautského) bolo vidieť iba 
oči. Ak idem do prírody, nemám 
nič proti tomu ak niekto má na 
opasku nôž, veď ten je v prírode 
potrebný. Prísť však na svätú 
omšu s pol metrovým bajonetom 
za pásom sa zdá trochu čudácke. 
Na krku mali šatky, nie však 
skautské. Uviazané na spôsob 
banditu z Divokého západu, cípom 
pod hrdlom. Na maskáčoch žiadne 
skautské označenie. Žiadny 

odznak, či nášivka označujúca 
príslušnosť k Slovenskému 
skautingu a zboru. A práve to 
označenie by na maskáče „seklo“. 
Sú rôzne podujatia, na ktoré sa 
musím aj rôzne obliecť a vystrojiť 
podľa potreby. Ich zjav na tak 
slávnostnú príležitosť ako je 
medzinárodné odovzdávanie 
Betlehemského svetla sa mi zdal 
neadekvátny.  
  
Podtatranci boli rozumnejší, ich 
dva autobusy došli tesne pred 
začiatkom svätej omše. Tá bola 
dvojjazyčná a za našu stranu ju 
slúžil brat Andy. Počas nej sa 
uskutočnilo aj odovzdanie 
plamienka Vianoc – pokoja a 
mieru, ktorý potom poľskí skauti a 
skautky rozvozili po celom Poľsku, 
odovzdali skautom z Litvy a 
Ukrajiny. Ako povedal br. Andy, 
plamienok po sviatkoch zhasneme, 
mal by ale ostať naďalej horieť v 
našich srdciach. Podujatie malo 
veľký ohlas aj u masmédií. 
Zúčastnili sa zástupcovia 
poľských, i slovenských 
televíznych spoločností. 
 
My členovia a členky Slovenského 
skautingu môžeme byť spokojní. 
Svoju úlohu sme splnili a pritom 
zažili udalosť, ktorá zostane 
navždy v našej pamäti. To človeka 
okolo srdca zahreje. Život nie je 
iba snom, je aj tvrdou realitou. Tá 
realita je taká, že pri poľských 
bratoch a sestrách sme vyzerali 
iba ako chudobní príbuzní. Ľudové 
príslovie hovorí, že chudoba cti 
netratí. Byť však príslušníkom 
národa, zavrhujúceho svoje 
korene, symboliku, i príslušnosť k 
našej zemi tak bohatej na ľudové 
tradície, históriu, či prírodné 
bohatstvo,  nie je veľmi 
povznášajúce. Poučíme sa od 
hrdých Poliakov? 
 

Mufi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glodowka 2009  



 
 
 
Prítomní:  Mgr. Raškovský, PhDr. 
Slivka, Mikloš, Novák 
Hostia:  PhDr. Martina Slivková, 
JUDr. Kovalík (náčelníctvo SLSK), 
Kuna, Jančár (7. oddiel Košice), L. 
Poklemba (predseda DR), JUDr. 
Dombrovská, 
Neprítomný:  Izdenczy (PN) 
 
Program:  
 
1. Otvorenie, privítanie hostí. 
Oblastný vodca konštatoval, že 
oblastná rada je 
uznášaniaschopná. 
 
2. Prijímanie 7. oddielu Košice pod 
oblasť ako samostatný oddiel. So 
zástupcami oddielu br. Kunom a 
Jančárom boli prerokované otázky 
priameho začlenenia oddielu pod 
oblastnú radu, vzťahové a 
komunikačné otázky oddiel – 
oblasť, finacovanie a majetkové 
pomery oddielu, právne záležitosti 
(zmluvy o nájme a hradení 
energií), registrácie a činnosti 
oddielu, personálne vedenie 
oddielu. 
Rozhodnutie (hlasovaním, 
rozhodnutím nadpolovičnej 
väčšiny): 
 
a/  - 7. oddiel Košice bol prijatý ako 
samostatný oddiel pod priamu 
pôsobnosť       
     Východoslovenskej oblasti 
 
b/  - vedením oddielu bol poverený 
Michal Jančár 
 

3. Prejednanie strategického plánu 
oblasti a návrhu rozpočtu na rok 
2010. Pri tomto bode zároveň 
členovia rady prejednali aj 
aktuálizáciu webovej stránky, či 
budúcnosť Oblastníka, kde je 
potrebný okruh dopisovateľov zo 
zborov. D. Slivka pripomenul 
potrebu oblastného motivačného 
podujatia hlavne pre činovníkov 
oddielov, zborov, aj oblasti, ktorí 
nezištne pracujú vo svojich 
organizačných jednotkách a 
zaslúžia si akciu, ktorá bude 
odmenou za vykonanú prácu a 
motiváciou do budúcnosti. Pri 
tvorbe voľnočasových aktivít bol 
pripomenutý aj fakt, že oblasť t.r. 
má 10. výročie svojej činnosti.  Po 
zapracovaní pripomienok k plánu 
činnosti a rozpočtu, bude jeho 
konečná forma predložená 
ústrediu. Termín: do malého 
snemu SLSK, t.j. 23.1.2010.  
 
4. Informácia o činnosti 8. 
samostatného oddielu Kysak – 
referoval M. Novák. 
 
5. L. Poklemba hovoril o riešení 
krízy v 115.zbore Lipany a úlohách 
Duchovnej rady na nasledujúce 
obdobie. 
 
6. J. Mikloš hovoril o finančných 
záležitostiach – spracovaní 
účtovnej uzávierky (z web stránky 
ústredia sa nedali stiahnúť tlačivá), 
o skutočnosti že Karpatská 
nadácia poslala na náš účet 
omylom 200€, pohľadávke za 
nášivky pre 7.oddiel KE ku 

68.zboru (88€) a k ústrediu za 
autobusy na Betlehemské svetlo. 
Zájazd do Poľska je stratový, 
pôvodne nízky účastnícky poplatok 
bol plánovaný za jeden autobus + 
s dotáciou ústredia by boli náklady 
pokryté. Vzhľadom na to, že šli 
autobusy dva vznikli náklady na 
ďalší autobus, ktorý nebol krytý ani 
dotáciou, ani účastníckym 
poplatkom. Navyše 30 miest ostalo 
neobsadených – čo spôsobilo 
stratu aj na účastníckom poplatku. 
Ako bolo konštatované, oblasť 
mrhá s financiami, ktoré mohla 
použiť na rekonštrukciu chaty. 
 
7. M. Kovalík hovoril o skutočnosti, 
že rezervované pobyty na chate sú 
tesne pred ich termínom 
odvolávané. Posledne v 
koncoročnom termíne, kedy 
záujemcov o chatu bolo viac, 
nakoniec uprednostnený zbor 
akciu odvolal a chata zostala 
nevyužitá.  Problém navrhol riešiť 
finančným preddavkom. Ak zbor 
akciu uskutoční, preddavok bude 
zahrnutý do poplatku za chatu. Ak 
zbor v poslednej chvíli akciu 
odvolá, preddavok prepadne v 
prospech oblasti.  
 
8. Určenie delegátov na malý 
snem SLSK, ktorý sa uskutoční 
23.01.10 v Banskej Štiavnici: Mgr. 
M. Raškovský a J. Mikloš. 
 
9. Rôzne a ukončenie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Možno Poliaci niekoho z nás mohli inšpirovať, ako by sme mohli zlepšiť našu situáciu, čo sa týka prezentácie skautingu 
na verejnosti. Videli sme, že veľa urobí aj jednotná pokrývka hlavy, na ktorej je skautský odznak, alebo nášivka. 
 
V Prešove pôsobí firma SIGNUM, ktorá sa práve zaoberá distribúciou „predmetov na hlavu“. Je schopná zabezpečiť 
takmer všetko. Od bežných čiapok, poľovníckych klobúkov či čiapok, klobúkov k ľudovým krojom, čiapok pre 
uniformované zložky, westernové klobúky, či klobúky pre prezidentskú stráž. Klobúky sú cenovo náročnejšie. Hlavne 
westernové a skautské. Ako mi totiž bolo odborne vysvetlené, oba druhy patria do kategórie pracovných klobúkov a 
zároveň užívateľa majú aj chrániť, preto sú vyrobené z najkvalitnejšej plste. A aká je cenová relácia? 
 
Skautský klobúk (v dvoch farebných odtie ňoch zelenej farby) 38,00 € 
Baret (rôzne farby, s podšívkou, kož. obrubou  a šn úrkou)  11,20 € 
Baretka (rôzne farby bez podšívky a koženej obruby)   4,80 €  
 
Číslovanie je po jednom centimetri. Obvod hlavy si môžete zmerať krajčírskym metrom. Pokiaľ by bol záujem, oblastná 
rada vám kontakt kedykoľvek zabezpečí.  
Informácie získate aj na webovej stránke www.signumhats.sk 
 

ROKOVANIE OBLASTNEJ RADY – 10. 1. 2010 

ČO SI DAŤ NA HLAVU ? 



 
 
 
 
Účtovné uzávierky máme za sebou. Boli zmätky so sťahovaním tlačív z webovej stránky ústredia, preto dúfam, že zbory 
si chýbajúce tlačivá zohnali z iných zdrojov. Škoda, že zabudli k tomu priložiť aj záznam z inventúry majetku (drobný 
hmotný materiál v hodnote 65€ a vyššie), ako nám to ukladá nová zmluva o právnej subjektivite zboru, aj zákon o 
účtovníctve. 
 
Ako dopadla oblas ť 
 

Výdavky  
zásoby  (drobný materiál použitý  
na podujatia a prevádzku oblasti,  
náradie ktoré sme museli kúpiť po  
vykradnutí chaty, stavebný materiál  
na chatu Kanné) 

9 722,76 € 
 

služby  (poštovné, bankové poplatky,  
cestovné, opravy náradia, doprava,  
iné režijné náklady) 

1 878,69 € 
 

ostatné  (registračný poplatok  
8.oddielu Kysak, dane) 

182,07 € 

SPOLU 11 783,52 € 
Rozdiel medzi príjmamy a výdavkami   – 2 261,02 € 
 

 

 
 
 
 
V dňoch 6. a 7. februára sa nám znova zišli starci. 
Lepšie povedané bývalí členovia Slovenského Junáka z 
rokov 1968 až 70, ktorí po zakázaní skautingu založili 
T.O Roveri. Každoročne, už od mladých liet organizujú 
zimné prechody Slovenským rajom. Tak ako lastovičky 
na zimu odlietajú do teplých krajín, tak starci na zimu 
prilietajú do Slovenského raja. Tento rok ich priletelo 
dvanásť. Slovenský raj v zime má svoje čaro. Každý rok 
je „iný“, preto ho odporúčam aj tým neskôr narodeným. 
Sú to túry náročné, preto ich netreba podceňovať a na 
mieste je zvýšená opatrnosť. Tento rok sme prešli od 
Čingova prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou 
„vybehli ľahkým krokom s jazykom vyplazeným po 
topánky“  na Kláštorisko, kde nás čakal v dome HS 
zaslúžený oddych. Druhý deň skalnatým rebrom po 
„čarnym chodníku“ so žltou turistickou značkou tiahli do 
údolia Tomášovskej Belej a ním pod Tomašák a späť na 
Čingov. V celku „nudný“ pochod zasneženým  a 
zaľadneným rajom spestrila iba divá sviňa.  Bola doma, 
strategicky si vybrala miesto a číhala na turistov – 
votrelcov. Tí, keď sa dostali do jej blízkosti – zaútočila. 

Bolo poetické pozorovať, ako sa turisti v oblasti ústia do 
nesprístupnenej rokliny Veľký Kyseľ driapali po strmých 
skalnatých svahoch. S takou čipernosťou, že aj rodený 
kamzík (poľsky koza turistična) by iba nechápavo krútil 
hlavou. „Kamzíčie šantenie“ turistov si však zaslúži 
jednoznačné odsúdenie. Nachádzali sa predsa v piatom 
– najvyššom stupni ochrany prírody, kde pohyb je 
možný iba po vyznačenom chodníku. A ručím vám za to, 
že ani jeden pred tým hrubým porušením zákona 
nežiadal vopred písomne od ministerstva živodného 
prostredia výnimku zo zákona.  
Skaut by mal byť uvedomelým občanom nášho štátu. 
Preto hodláme vypísať petíciu, ktorú zašleme úradu 
vlády. Navrhujeme, aby štátna inšpekcia životného 
prostredia koordinovala svoju pracovnú náplň s 
činnosťou spomínanej divej svine. Eurá vybraté od 
nedisciplinovaných turistov na pokutách by mohli veľmi 
účinne upchať diery v deficitnom štátnom rozpočte. 
 

Mufi

Príjmy 
dary a príspevky  (grant Karpatskej nadácie,  
zvyšok grantu Hodina deťom, grant Obecného  
úradu Kysak a dary) 

3 624,89 € 

členské príspevky  (registrácia oddielu Kysak) 140 € 
z organizovania akcií  (účastnícke poplatky) 2183,61 € 
z dotácie MŠ  (grant na rozvoj oblasti,  
dotácia MŠ pre Kysak) 

2 455 € 

ostatné  (10% z členského, úroky,...) 491 € 
z poskytovania služieb  (zdanený príjem  628 € 
 SPOLU 9 522,50 € 

Majetok 
Investi čný majetok  – chata Kanné 
Drobný hmotný majetok  (tábornícky majetok, počítač + 
príslušenstvo, elektronika, centrály, píla, krovinorez, 
zariadenie chaty, športový materiál, majetok 7. oddielu 
Košice, majetok 8. oddielu Kysak a pod) 
 

12 072,67 € 

Celkove majetok oblasti  
 
majetok 7.odd.Košice 
majetok 8.odd. Kysak   
 

26 968,54 € 
2 351,58 € 
1 394,43 € 

Pohľadávky : dlžoba p. Ľubockého   829,84 € 
Stav na účtoch a pokladni ku dňu 1.1.2009 5 018,70 € 
Stav na ú čtoch a pokladni ku d ňu 1.1.2010 2 757,68 € 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA OBLASTI  

DIVÁ SVIŇA A ŠTÁTNY ROZPOČET – Balada o starcoch na ľade 



 
 
 
 
 
 
Barcelona je hlavné mesto Katalánska. Má 1,6 milióna 
obyvateľov (v aglomerácii však vyše 3 milióny). Leží na 
pobreží Stredozemného mora na severovýchode 
Španielska. Po Madride je druhým najväčším 
španielskym mestom. Poďme sa obhliadnúť čo toto 
mesto ponúka... 
 
Veľkou výhodou je prírodná scenéria, ktorá pridáva 
Barcelone neodolateľnú atmosféru. Veď posúdte sami: 
more a pláže na jednej strane a kopce s krásnym 
výhľadom na druhej. Kombinácia, ktorej je ťažko odolať. 
Pritom si svoju návštevu nemusíte plánovať počas letnej 
sezóny, pretože napríklad tohtoročný január v meste 
pripomínal náš neskorý máj. A to je dôvod vďaka 
ktorému pri balení ušetríte veľa miesta v batohu. 
 
Jedine čná architektúra 
 
Diela génia stále vyrážajú dych. Budovy jedinečné, 
originálne a nesmrteľné ako ich autor António Gaudí. Ak 
máte zoznam vecí, ktoré by ste chceli v živote vidieť na 
živo, tak si tam určite pripíšte jeho stavby. Fantastická 
Sagrada Família, ktorá po vyše 100 ročnej práci stále 
nie je dokončená, unikátne domy La Pedrera a Casa 
Batlló alebo rozprávkový Parc Guell. To sú miesta, pri 
ktorých si budete myslieť, že sú z inej planéty. 
 
Športom k trvalému zážitku 
 
Veľkomesto však ponúka aj mnoho iného. Fanúšikom 
športu odporúčam navštíviť olympijský areál na kopci 
Montjuic, kde sa v roku 1992 konali letné olympíjske hry. 
Mnoho športovísk po kope, pričom voľný vstup je na 
Olympíjsky štadión. Kto má aspoň trochu rád futbal, tak 
by nemal obísť „futbalový chrám“ Nou Camp. Domáci 
štadión FC Barcelona pri ktorom nájdete „fanshop“. 
Zoženiete v ňom všetko. Od chipsov, budíkov, ponožiek 
po dresy najslávnejších hráčov tohto klubu. Všetko v 
jednom šate a farbách klubu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendezvous 
 
Pre romantické duše ponúka mesto mnoho čarovných 
zákutí. Krásne parky s ešte krajšími výhľadmi, magická 
fontána na Plaza de Espaňa alebo prechádzky po pláži. 
Pre vyznávačov nočného života je možné okúsiť 
španielsky temperament v mnohých nočných baroch a 
kluboch. 
 
Ako na to 
 
Nič nie je zadarmo, no na druhej strane nemusíte byť 
extra pri peniazoch, aby ste takýto výlet uskutočnili. Je 
potrebné byť nápaditý a využívať možnosti, ktoré sa 
ponúkajú. Sú tu nízkonákladové letecké spoločnosti 
vďaka, ktorým sa dá získať lacná letenka. Pri dôkladnom 
surfovaní určite nájdete prijateľné ceny hostelov alebo 
ak máte kontakty v danej lokalite, využite ich. Ponúka sa 
tiež možnosť skontaktovať miestnych skautov. Posledná 
významná položka je strava. Pre skautov by to však 
nemal byť problém uskromniť sa so zásobami z domu. 
Veď si nesmieme kaziť imidž slovenských „paštekových“ 
turistov. 
 
Ak vo vás drieme túžba cestovať a poznávať, nie je na 
čo čakať... 
 

Yan
 
 
 

 
Koncom roka 2009 dožila krásne životné jubileum 90 rokov sestra Margita Eckhausová. 
Skautova ť začala v roku 1928 ako šotek (vtedajšie pomenovanie v čielok) v jednom 
prešovskom diev čenskom oddiele. Bola členkou československej výpravy na svetovom 
jamboree v G ıdıló v roku 1933. Do hnutia sa zapojila aj po 2. svet ovej vojne. V roku 
1968 viedla prvý diev čenský oddiel a ako členka okresnej rady v Prešove sa zapojila do 
obnovy skautingu i v roku 1989. V roku 1992 jej bol a udelená zlatá medaila za vernos ť. 
Aj keď v sú časnosti už v skautingu nepracuje, stále je registro vaná v klube oldskautov 
49.zboru Geronimo a patrí ku najstarším členom Slovenského skautingu. 
 
Do ďaľšieho desa ťročia sestre Margite prajeme mnoho zdravia, š ťastia a životnej 
pohody.  
 

Barcelona – katalánska perla 

CESTOVANIE 

J U B I L E U M 



 
 
 
 
Aj v roku 2009 pokračovali rekonštrukčné práce v rámci možností a schopností oblasti. Či sa toho stihlo dosť alebo sa 
mohlo viac nechám na posúdenie Vám. Čo sa teda za posledný rok zmenilo na chate: 
 

• v kuchyni prebehla kompletná rekonštrukcia – nová podlaha, výmena okna, obklady na steny, linka, vodná nádrž 
a vodoinštalácia, 

• predsieň na chate dostala novú podlahu,  
• osadili sa nové suché WC pod chatou, 
• vykopala a ohradila sa odpadová jama na biodpad, 
• poriadok v kuchyni (vytriedenie nepotrebného riadu, jeho dôkladné umytie), 
• vymenili sa niektoré staré postele za nové, aj matrace, vyhodili sa nepotrebné vankúše,  
• pripravovalo sa drevo na zimu a urobil sa poriadok v drevárke (Prešov). 

 
V zásade bolo toho v pláne podstatne viac. Ako hlavné dôvody, prečo sa to nestihlo by som označil tradičných 
japonských bratov samo a sato, nestihlo pre: 

• nedostatok času, 
• čiastočná neochota členov oblasti prísť pomôcť, kolízie termínov, 
• financie. 

 
Plány na rok 2010: 
 
Prvoradým cieľom je dokončenie predsavzatých prác z tohto roku. Tento cieľ zahŕňa predovšetkým výmenu okeníc na 
celej chate a začatie s rekonštrukciou podkrovia, čo okrem iného bude obnášať: 

• odstránenie hlinenej izolácie na pôjde, 
• vytrhanie starých dosák povaly, 
• vyčistenie priestorov pod nimi, chemické ošetrenie trámov,  
• umiestnenie pletiva proti škodcom, parozábrany a zateplenie podlahy pôjdu, 
• postavenie (dosky) bočných zadných stien, zateplenie, a predné steny, 
• elektroinštalácia, 
• schody na prízemie, 
• teplovzdušné kúrenie. 

 
Okrem prác na podkroví, ďalšími drobnými prácami, cez ktoré sa budeme musieť prehrýzť budú: 

• dotiahnutie elektriky do drevárky, 
• samostatný prívod vody pre elektrické čerpadlo, 
• drenáž dažďovej vody za chatou,  
• vybudovanie a vysypanie chodníkov kolo chaty štrkom, aby sa nechodilo po blate, 
• iné (podľa množstva získaných finančných prostriedkov). 

 
Vyťaženos ť chaty: 
 
V  roku 2009 bola chata vyťažená počas 28 víkendov. Z toho 

• 10 bolo pracovných, 
• 7 víkendov bolo vzdelávacích, 
• 11 víkendov voľnočasových. 

 
Náklady na chatu:  

• 150,- Eur nákup dreva na kúrenie, 
• 100,- Eur spotrebný materiál (rozbité metly, smetáky, žiarovky, rohožka pred vchod,  
• 250,- Eur (nákup náradia po vykradnutí chaty). 

 
Príjmy z nájmu za chatu : 841,- € (25 336,- Sk) 
 
Iné príjmy  resp. ušetrené náklady získané pre oblasť na chatu Kanné: 

• 15 000,- Sk grant z národnej úrovne, 
• 1 500,- Sk na nákup palivového dreva na chatu, recipročne za poskytnutie chaty na víkend, 
• Finančný dar 5000,- Sk od 68. zboru Biele Vrany Košice ,  
• Finančný dar 200,- Eur od 112. zboru Prame ň Prešov , 
• Finančný dar 200,- Eur od 49. zboru Geronimo Prešov . 

 
 
 

HODNOTIACA SPRÁVA   
Oblastné vzdelávacie stredisko chata Kanné 
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Vzhľadom na to, že v poslednom 
období  sa množia nepríjemné 
prípady s rezerváciou chaty 
Kanné, prijala Oblastná rada 
nasledovné opatrenia. Za 
rezerváciu oblastnej chaty sa bude 
vopred platiť rezervačný 
poplatok , ktorý bude zároveň 
zálohou za chatu. 
 
AKO TO TEDA BUDE VYZERA Ť 
V PRAXI.  
 
Ak sa rozhodnete isť na chatu a za 
týmto účelom si ju rezervovať 
napíšte email na adresu 
martinkovalik@yahoo.com . 
Následné po zaplatení 
rezervačného poplatku 10 €/deň, 
vám rezervujem chatu. Skôr nie! 
Rezervačný poplatok bude možné 
zaplatiť v hotovosti alebo 
prevodom na oblastný účet, na 
číslo 2666718114/1100. 

POKYNY K IDENTIFIKOVANIU 
PLATBY.  
 
Ako variabilný symbol prosím 
uveďte: 5 (aby sme vedeli, že ide o 
rezerváciu chaty) + počet dni na 
koľko idete  (napr. 2) + dátum od 
kedy . Príklad: chystáte na chatu v 
piatok 19. februára 2010 a budete 
tam celý víkend do 21. februára 
(t.j. 2 dni) bude variabilný symbol 
vyzerať nasledovne: 5219022010. 
Uhradiť treba 20 €. Do popisu 
transakcie môžete uviesť ešte 
názov zboru/meno a bude to 
perfektné. 
 
ČO JE EŠTE DOBRÉ VEDIEŤ  
 
Rezerváciu je možné bez 
akéhokoľvek penále zrušiť do 11. 
dňa pred akciou alebo za seba 
nájsť náhradu.  
 

 
Pri vyššie uvedenom príklade je to 
do 8. februára. Nasledujúcim dňom 
začína plynúť 10 dňové obdobie, 
počas ktorého, ak dôjde k zrušeniu 
rezervácie strácate 10 % z 
rezervačného poplatku za každý 
deň. Príklad: ak zrušíte rezerváciu 
9 dní pred akciou (10. februára), 
prídete o 20 %, ak to bude dva dni 
pred akciou (17. februára) prídete 
o 90 %. 
 
Rezervačný poplatok bude po 
skončení akcie započítaný ako 
záloha za cenu chaty, teda 
doplatíte iba rozdiel podľa cenníka 
na internete (ak samozrejme chata 
ostane v celku). 
 

Tammy 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ako každý rok, tak aj tentokrát prišiel december a s ním aj asi najznámejšia 
udalosť – prinesenie Betlehemského svetla skautmi do miest a dedín po 
celom Slovensku. Už dávnejšie mal Turista zo 112.zboru myšlienku 
vytvorenia akéhosi megalampáša, a tým aj spropagovanie prinášania 
Betlehemského svetla verejnosti. Keďže sa touto myšlienkou pochválil aj 
primátorovi mesta Prešov, tento rok nadobudla reálne rozmery. Primátor 
Pavol Hagyari si totiž na ňu spomenul a rozhodol sa ju zrealizovať, a to až 
do takej miery, že k lampášu, ktorý si mesto dalo vytvoriť na zákazku, 
prizval aj zástupcov z Guinessovej knihy rekordov a o niekoľko týždňov tak 
uvidíme, či v Prešove svietil najväčší lampáš s Betlehemským svetlom na 
svete. Keďže pán Hagyari vybavil aj médiá, skauti tak mali o jednu starosť 
menej, nakoľko propagácia Betlehemského svetla bola zabezpečená od 
novín cez televízie, rádio až po internet. Skauting bol zviditeľnený a 
Prešovčania si mohli odpáliť Betlehemské svetlo z najväčšieho lampáša na 
Slovensku, ak nie aj na svete. 
 
MEGALAMPÁŠ 
 
Je dielom umeleckého ková ča Michala Ka čmára.  
 
Stojan lampáša je vysoký 3,20 m, samotný lampáš má výšku 1,9 m a 
širku 1,1 m. Váži 140 kg a spolu s podstavcom okolo  400 kg. 
 
 

Barborka 
 
 
 
 
 

REZERVÁCIA CHATY KANNÉ 

OBLASTNÁ CHATA 

Betlehemské svetlo sa rozžiarilo v megalampáši 

VEREJNOSŤ 
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Dňa 23.01. sa v Banskej Štiavnici uskutočnil malý snem 
SLSK. Hlasovacie právo na ňom malo sedem 
prítomných členov náčelníctva, zástupcovia oblasti, 
predseda Duchovnej rady a predseda Kruhu starších 
skautov a skautiek. Ako hostia boli zástupcovia ústredia 
riaditeľ Sova a finacmajster Johny. Dvorného fotografa 
robila naša Barborka. Z náčelníctva bol od nás prítomný 
Martin Kovalík a z DR Lukáš Poklemba. Našu oblasť 
zastupovali Maťo Raškovský a Mufi Mikloš, 
Podtatranskú Sloník a Fabo. Prítomní boli aj zástupcovia 
Bratislavskej, Nitrianskej, Žilinskej, Trnavskej a Rómskej 
oblasti. Zastúpenie nemala Stredoslovenská a 
Trenčianská oblasť. 
  
Jednanie bolo jednodňové, preto bol program poriadne 
nabitý. Bez problémov prešli body: schválenie správy o 
činnosti a účtovná uzávierka SLSK. Tá ale bola 

spracovaná iba tak na 90%. Dôvodom bolo, že nie 
všetky zbory a oblasti v termíne zaslali svoje účtovné 
uzávierky a vyúčtovanie za celú organizáciu bolo bez 
týchto údajov. Neporiadok zo strany niektorých zborov a 
oblastí je „starou nemocou“. Pokiaľ ju nezačneme 
radikálnejšie riešiť, bude bujnieť ako zhubný nádor. 
Podľa vyjadrenia Johnyho, účtovné uzávierky s 
inventúrnymi protokolmi (tak ako to určuje zákon) zaslali 
„až jedna oblasť a jeden zbor“. Zhodou okolností 
Východoslovenská oblasť a 49.zbor Geronimo Prešov. 
Budeme sa asi v budúcnosti musieť „pohoršiť, aby sme 
nenarúšali celoslovenský štandard“. Tretím bodom bolo 
schválenie strategického plánu SLSK na nasledujúce 
obdobie. Bola to časovo náročná téma, preto Lukáš 
navrhol zostaviť pracovnú komisiu, ktorá dokument 
pripraví a schvaľovať sa bude na inom jednaní. 

  

Filomenský  
5 boy/5 girl 

OBLASTNÁ  
AKCIA 

Vianoce skončili, brušká sa naplnili, a aby sa zväčšili aj svaly, 49. 
zbor v nedeľu 27.12.2009 už po 3. krát zorganizoval pre zbory v 
oblasti Filoménsky 5-boy/ 5-girl. Že prečo Filoménsky? Pozrite sa 
do kalendára a myslím, že pochopíte.   
 
Po počiatočných problémoch s kľúčmi od telocvične sa zápolenie 
medzi športuchtivými tímami z Prešova, Sabinova, Košíc a 
Stropkova rozbehlo jedna radosť. Prvou disciplínou bol floorball, 
ktorú suverénne vyhrali Šuhajdy zo 112. zboru.  
 
Po nej nasledovalo niečo medzi hádzanou a frisbee, kde sa 
víťazmi stali Makrely zo Sabinova. V poslednej disciplíne - lakrose 
kraľoval Tím 1 zo 49. zboru aj keď finálový zápas s tímom JRD z 
Košíc dal zabrať. Pripravené boli ešte dve disciplíny avšak 
organizátori pochopili, že je fyzicky a časovo nemožné zahrať 5 
turnajov, a preto sa od budúceho roka bude konať už len 3-boy/3-
girl, na ktorý ste už teraz srdečne pozvaní. 
 
Kompletné výsledky Filoménskeho 5boya 2009: 
1. miesto:  team JRD z Košíc, celkovo 18 bodov 
2. miesto:  team 1 a 2 zo 49. zboru  Prešov a team Makrely zo 
Sabinova, celkovo 16 bodov 
3. miesto:  team TLT z Okrúhleho, celkovo 15 bodov 
4. miesto: team Šuhajdy zo 112. zboru Prešov 
5. miesto: team Zespol Rekreačny zo 49. zboru Prešov 
 
Ako sa hodnotilo 
 
Každý team dostal toľko bodov, na akom mieste sa v danej 
disciplíne umiestnil, len naopak. To znamená, že ak sa niekto v 
danej disciplíne umiestnil na 7. mieste dostal jeden bod, ak bol 
niekto prvý dostal sedem bodov. Tie sa na konci sčítali a konečný 
súčet určil celkového víťaza. Víťazom ešte raz gratulujeme a 
srdečne pozývame všetkých aj tento rok, ako inak 27. decembra 
2010. 

Barborka  

MALÝ SNEM SLSK  



Najviac času zabrali spracovanie systému financovania 
oblastí a schválenie rozpočtu SLSK na rok 2010. 
Zostavenie kritérií pre dotáciu MŠ pre zbory bolo po 
niektorých pripomienkách bezproblémové. Kameňom 
úrazu sa stali oblasti. Trenčianska oblasť zanikla, 
funkčné sú Východoslovenská, Podtatranská a Žilinská, 
zbytok sú pasívne a rómska oblasť má svoje vlastné 
špecifiká. Fabo navrhol financovať oblasti regrantingom 
dotácie MŠ. V minulosti bol tento systém funkčný, 
problém bol ten, že financie podľa neho dostávali aj 
pasívne oblasti, kde tieto financie neefektívne mizli kdesi 
v „čiernej diere“. Z časti ho podporil aj Bocian zo Žiliny. 
Poukázal na to, že oblasti majú výdaje, ktoré sa pri 
súčasnom systéme projektov nedajú z grantov projektu 
financovať. Samozrejme, každý návrh mal svoje výhody 
a nevýhody. Jednak by sa museli spracovať kritériá na 
body a osobodni pre oblasti, ktorých náplň je iná ako u 
zborov. To by zabralo dosť času. Výhrady mali aj 
zástupcovia Bratislavskej skautskej rady. Chcú obnoviť 
činnosť oblasti, ale z regrantigu po troch rokoch pasivity 
by nezískali ani cent. A bez financií sa oživiť činnosť 
oblasti nedá. Pitt a hospodár z náčelníctva navrhovali do 
budúcnosti, aby oblasti zo svojich zdrojov financovali 
zbory. Tento návrh by vari mohol fungovať v ekonomicky 
silných regiónoch Slovenska. Pochybujeme však, že v 
Banskobystrickom regióne a na východnom Slovensku 
by u zborov našiel pochopenie.  
 
Tak, či tak, nad existenciou oblastí visí veľký otáznik. 
Nakoniec bol schválený doterajší systém. Oblasti budú 
financované na základe podaných grantových projektov 
a suma sa bude odvíjať od úspešnosti projektu.  

Schvaľovanie projektov bude realizovať náčelníctvo 
SLSK. Na výdaje, ktoré sa z projektov financovať 
nedajú, môžu požiadať náčelníctvo o voľné zdroje vo 
výške 10% z členského za danú oblasť. Po rozlúsknutí 
„oblastného orieška“ bolo schválenie rozpočtu 
organizácie (t.j. rozpočtov ústredia, lesných škôl, 
duchovnej rady, kruhu SSaS,....) bez emócií a s 
prehľadom. 
  
Čo je z rokovania malého snemu dôležité pre zbory.  
 
Na regranting pre zbory a samostatné oddiely je 
plánovaných vyše 65 tisíc eur. Ale pozor! Budú tvrdé 
postihy pre zbory, ktoré si neplnia svoje povinnosti a 
svoje prehrešky môžu mať dotáciu krátenú viac ako o 
polovicu celej sumy. Medzi hlavné „hriechy“ patria: 

• Nedodržanie termínu registrácie zboru 
• Nedodržanie termínu podania, resp. 

„odfláknutie“ vyú čtovania dotácie MŠ, resp. 
grantových projektov z prostriedkov MŠ 

• Nedodržanie termínu podania, resp. neúplné 
podanie ú čtovnej uzávierky  

 
Sú zbory (oblasti), ktoré nie po termíne, ale vôbec sa 
„neunúvajú“ tieto doklady na ústredie zaslať. V tomto 
roku nech potom ale počítajú s tým, že z dotácie MŠ 
nedostanú ani cent. Rokovanie malého snemu sa 
skončilo neskoro popoludní, a hlavne východniarov 
čakala ešte dlhá cesta domov. 

Mufi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu je už prvý háčik. Oddiel sa zaregistruje na ústredí. Čo ale v tom 
prípade, ak miestny skautský zbor, resp. oblasť rozhodnú, že daný 
oddiel pre také, alebo onaké dôvody do zboru (resp. oblasti) neprijmu? 
Čo potom s týmto oddielom?  Poriadok nešpecifukuje vznik skautského 
oddielu. Registrácia je iba administratívna záležitosť. Ako reálne vznikajú skautské oddiely? Môžu rozhodnutím zborovej 
rady, či zborovej schôdze. To je ten najlepší spôsob. Oddiel môže vzniknúť v obci (meste) aj mimo zbor a jeho vodca 
následne požiada o prijatie do zboru. V tom prípade zborová rada sa musí s vodcom oddielu dohodnúť o záležitostiach 
podriadenosti oddielu k zboru, stanoviť požiadavky na skautskú odbornosť oddielových činovníkov, majetkové záležitosti 
a pod. Potom sa nemôže stať, že máme oddiel, ktorý zborové vedenie úplne ignoruje. Za akých podmienok a kto môže 
taký oddiel zo zboru vylúčiť, alebo ho zrušiť? Čo potom s týmto odielom? 
 
Vedenie oddielu pre rôzne príčiny nemusí byť „spokojné“ s vedením zboru alebo zbor „spokojný“ s oddielom. Za akých 
okolností môže vedenie oddielu požiadať o vystúpenie zo zboru? Ak toto „neošetríme“, potom môže vzniknúť situácia, že 
oddiel podľa „potreby“ bude kľučkovať raz pod zborom, potom pod oblasťou a pri zmene oddielového, či zborového  
vedenia zas pod zborom. 
 

SKAUTSKÝ ODDIEL 

MANAŽMENT 

Organizačná štruktúra Slovenského skautingu je určená stanovami a 
organizačným poriadkom. Popravde treba povedať, že niektoré 
ustanovenia organizačného poriadku sa v praxi neosvedčili a poriadok 
sa bude v blízkej budúcnosti meniť. 
 
Platí, aj stále bude platiť, že oddiel je základnou výchovnou jednotkou 
(OP kap.1, ods.II/2).  Vzniká registráciou na ústredí SLSK (OP 1; II/5). 
Nasledujúce ustanovenia hovoria o tom, že oddiel musí byť súčasťou 
niektorého zboru, o čom rozhoduje zborová rada alebo v odôvodnených 
prípadoch je začlenený pod skautskou oblasťou. 



Oddiel môže vzniknúť aj v obci v ktorej predtým skauting nikdy neexistoval („na zelenej lúke“) a široko ďaleko nie je 
žiadny zbor, ktorý by ho zastrešil. Tam sú podmienky zase celkom iné ako v predchádzajúcich prípadoch a konať by mala 
oblastná rada. 
 
Oddiel sa skladá zo skautských družín. Vedie ju radca družiny so svojím zástupcom. Každá družina musí byť začlenená 
pod oddiel s dospelým vodcom. Družina vzniká alebo zaniká rozhodnutím oddielovej rady, resp. vodcu oddielu. Z toho 
logicky vychádza, že radcu družiny, jeho zástupcu a ďalších oddielových funkcionárov (zástupcu oddielového radcu a 
oddielového radcu) menuje do funkcie vodca oddielu. Tí samozrejme by mali mať absolvované radcovské kurzy, resp. 
základné kurzy. 
 
Vyššie funkcie sú už podľa OP činovníci. Činovníkom je dospelý člen SLSK (člen SLSK musí byť registrovaný v 
niektorom oddieli a má zaplatený na daný rok členský poplatok). U činovníka sa už nepochybuje, že má skautský sľub, 
ale život nám ukazuje, že nie vždy je to pravdou.Činovníci na úrovni oddielu  (aj zboru) sú oddielový vodca a jeho 
zástupca. Organizačný poriadok  kap. 9 uvádza aké skautské vzdelanie by mali títo činovníci spĺňať. U oddielov ktoré 
vznikli „na zelenej lúke“ určite činovníci túto požiavku nespĺňajú a následné ustanovenia hovoria o tom, že by si 
chýbajúce vzdelanie mali v čo najkratšom čase doplniť. Za čo oddielový vodca podľa OP SLSK zodpovedá: 
 
a/ kordináciu činnosti a programu oddielu 
b/ za výchovu a osobný rozvoj detí pomocou skautske j metódy 
c/ zodpovedá za bezpe čnos ť a zdravie členov oddielu 
+ ďalšie veci, ktoré už nie sú tak dôležité.  
 
Vodca oddielu má mať aj hodnosť vodcu, to znamená absolvovanú lesnú školu a vodcovské skúšky, čiže mať dekrét 
vodcu. Tu sa ukazuje druhý „háčik“. Nikde v OP nie je napísané, kto vodcu do funkcie menuje. Podľa toho sa za vodcu 
oddielu môžem menovať sám, oznámim to vodcovi zboru, a ak sa mu to nepáči „môže si trhnúť iba nohou.“ V 
povinnostiach vodcu zboru (OP kap.9, ods.III/d) sa však dočítame, že zborový vodca monitoruje činnosť oddielov a 
dohliada, aby sa do funkcií dostali spoľahliví a dôveryhodní ľudia. Čo ak niektorý vodca oddielu takýmto človekom nie je? 
Aká je potom právomoc vodcu zboru, ktorý za zbor nesie morálnu aj právnu zodpovednosť? 
 
Z toho mi vychádza, že vodcu oddielu by mal do funkcie menovať, resp. odvolať na návrh zborovej schôdze, alebo 
zborovej rady práve vodca zboru. Možno by som nechal výnimku u roverov. Sú to dospelí (alebo takmer dospelí) ľudia, 
preto tam by som ponechal možnosť vodcu oddielu si voliť. Ale aj v tom prípade, by som konečné rozhodnutie menovať, 
či nemenovať vodcu roverského oddielu ponechal  vodcovi zboru, alebo zborovej rade.  
 
Radca družiny radí, vodca oddielu vedie (resp. doslovne vodí), nie rozkazuje. Rozkazy platia v armáde a ozbrojených 
silách. Aj družina, aj oddiel má svojho lídra, ktorý nesie za svoju jednotku zodpovednosť. Neznamená to, že v skautingu 
nie je demokracia. Skauting je tímová záležitosť. Radca vedie družiny v spolupráci so svojím zástupcom, vodca oddielu 
so svojou oddielovou radou. Sporné otázky riešime hlasovaním a rozhoduje väčšina. Právo veta by som oddielovým 
vodcom ponechal len vtedy, ak rozhodnutie väčšiny by bolo v rozpore so stanovami SLSK, alebo zákonnými normami v 
Slovenskej republike. 
 
Oddielový tím ľudí na funkcie je málo, preto ich kumulujeme. Mnohokrát oddielový vodca vedie aj družinu (a tým nemá 
čas na vedenie oddielu) a jeho zástupcu zvyčajne robí ďalší radca družiny. Nie je to dobré. Vodca oddielu by mal mať 
svojho zástupcu (jedno V na zelenom podklade), oddielového radcu a miestoradcu (4 a 3 V na žltom podklade) a 
samozrejme radcov družín a ich zástupcov (2 a 1 V na žltom podklade). Tím je potom dostatočne početný a úlohy 
súvisiacie s činnosťou oddielu sa môžu rovnomerne rozdeliť. 
 
Kde však zobrať toľko ľudí. Dobrý vodca oddielu by mal svojich členov dokonale poznať. Vytipovať si z nich mládež s 
lídrovskými schopnosťami a postupne ich vychovávať najprv k vedeniu družiny, potom aj oddielu. Umožniť im 
absolvovanie potrebných kurzov a pomáhať im v ich individuálnom zdokonaľovaní. Tak by si mali vychovávať svojich 
nástupcov. Potom sa nemôže stať, že odchodom jedného vodcu (alebo radcu družiny) zrazu padne celý oddiel (resp. 
družina).  
 
Bolo by vhodné, keby na ustanovenia Organizačného poriadku reagovali aj ľudia z praxe, teda z oddielov a zborov. Vaše 
námety radi uverejníme v Oblastníku. Z nich by sme potom mohli spracovať pripomienky k modifikácii organizačného 
poriadku a hromadne za oblasť ich zaslať náčelníctvu SLSK. 
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ROKOVANIE RADY STARŠÍCH 
SKAUTOV A SKAUTIEK 

V dňoch 13. a 14. januára sa v Herm anovciach uskuto čnilo 
celoslovenské predsnemové rokovanie rady SSaS, na k torom 
sa zúčastnili aj zástupcovia našej oblasti. 



 
 
 
 
Tak znie 9-ty bod skautského 
zákona. Ale je tomu naozaj tak?  
Napríklad: do Glodówky sme z 
našej oblasti vypravili dva 
autobusy s celkovou kapacitou sto 
sedadiel. Ale ako to už u nás býva, 
jeden autobus je málo a dva veľa. 
Tridsať miest ostalo 
neobsadených, aj keď poplatok bol 
naozaj symbolický. Platíme nie za 
miesta, ale za kilometre. Autobusy 
zaplatiť musíme komplet, teda aj 
tie neobsadené miesta. Škoda, my 
prichádzame o peniaze ktorých nie 
je nazvyš a členovia našich zborov 
o nezabudnuteľnú atmosféru na 
Glodówke. 
 
Je celkom zbytočné rozpisovať 
spôsob financovania v skautingu. 
Vieme, že časť pokryjeme zo 
získaných grantov, časť musí tvoriť 
vlastný vklad. Financie, ktoré 
musíme dať v takých prípadoch z 
vlastných zdrojov sme mohli použiť 
rozumnejšie inde.  
 
Vlastné zdroje, to sú aj účastnícke 
poplatky. Poviete si: „Na tej oblasti 
sú nenažratí, stále od nás ťahajú 
peniaze.“  Je to z časti pravda. Ale 
čo je dnes zadarmo? Nikdy sa 
nám nepodarí získať z projektov 
toľko zdrojov, aby sme pokryli 
všetky náklady ich vzájomným 
prekrývaním. Ak by sme boli 
natoľko úspešní, potom si viem 
hlavne vzdelávacie podujatia 
predstaviť len za symbolický 
poplatok. Ale ten bol aj pri zájazde 
do Poľska a ako to nakoniec 
dopadlo vieme.   
 
Poplatky za chatu, za zapožičanie 
materiálu za všetko platiť. Tí ktorí 

chodia na oblastnú chatu môžu 
potvrdiť, koľko sa na nej urobilo.  
Z nejedného zboru sa ľudia 
zúčastňovali brigád. Niečo si 
môžeme urobiť svojpomocne. Ale 
za materiál a niektoré odborné 
práce musíme platiť. Stojí to 
nemalé peniaze. Sú tam aj ďalšie 
náklady: palivové drevo, daň, 
poistka.  

 
Práce na chate sa predĺžujú. 
Môžeme „podskakovať, len do tej 
výšky na ktorú stačíme“. Keď sme 
na splácanie pôžičky, či 
rekonštrukciu chaty vyhlásili 
dobrovoľnú zbierku, reagovalo len 
pár zborov a jednotlivcov. Niektoré 
náklady na chatu pokryjeme z 
projektov. Grantov na investície 
nadácie poskytujú veľmi málo. 
Preto sú tie poplatky za užívanie 
chaty. Ak poznáte lepší spôsob 
zafinancovania – poraďte ! 
  
Poplatky za požičiavanie 
materiálu. Či už je to krovinorez, 
motorová píla, projektor. Murfyho 
zákony hovoria, že čo sa môže 
pokaziť, pokazí sa.  
 
Aj to, čo sa pokaziť nemôže, tiež 
sa pokazí. Oprava motorovej píly 
nás stála skoro 100 €, podobne aj 

oprava elektrocentrály. Ešte viac 
„zožrala“ oprava kopírky.  
Z akých zdrojov budeme platiť 
opravy, ak „odíde“ osvetľovacia 
jednotka na dataprojektore, či 
kopírke? Sú to zariadenia, ktoré 
slúžia vám!   Ak máme v niektorom 
zbore vešticu, nech nám „helfne“. 
Skúsime potom zaradiť do 
niektorého projektu: 15.mája sa 
nám pokazí krovinorez, preto od 
nadácie na opravu požadujeme 
150 €. Možno to v projekte prejde.  
 
Môžete oponovať: „Získali ste 
peniaze od Karpatskej nadácie a 
nakoniec ste ich nedokázali 
minúť“. Dôvody sú známe. Zlyhala 
tímová práca a dôslednosť 
dotiahnúť veci do konca. Na druhej 
strane, financie z projektu sú 
špecifikované na daný projekt a na 
nepredvídateľné výdavky sa aj tak 
nedajú minúť. 
 
Ešte jedna vec, ktorá s financiami 
priamo nesúvisí. Chata má slúžiť 
na vzdelávacie kurzy a 
voľnočasové pobyty pre naše 
zbory. Na niektoré termíny je 
záujemcov viac. Hlavne v čase 
vianočného a novoročného voľna, 
jarné, alebo veľkonočné prázdniny. 
Vtedy je na chatu výber, termín 
dostane ten zbor, ktorý na chate 
najviac odpracoval, či prispel. Tí 
ostatní si musia urobiť náhradný 
program. Lenže v poslednej dobe 
sa nám už dosť často stáva, že 
zbor v poslednej chvíli objednávku 
zruší. Chata ostane neobsadená, 
hoci ju mohli využiť iní. Hovorí sa, 
že najkrajšia radosť je 
škodoradosť.  
 
Poznáte na to liek? 

 Mufi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 
 
Výstavou  sme chceli zmeniť predsudky o skautingu, ukázať sa v čo najlepšom svetle ako užitočná a životaschopná 
organizácia a propagovať náš život a činnosť v Košiciach. Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ, ktorých sme chceli zaujať, a 
tiež ich rodičia, u ktorých sme chceli zanechať dobrý dojem, že sme profíci a ich dieťa je u nás v bezpečí. 
 
 

HYDE PARK 

Skaut je sporivý a vie dobre hospodári ť 

SPOZNAJ SKAUTING 
alebo ako košickí roveri urobili výstavu, ktorá sa všetkým pá čila 
 

VEREJNOSŤ 



SPONZORI 
 
Podľa predstavy viac času = viac sponzorov , táto úloha bola na rade ako prvá. Sponzorov som vyberal účelovo: zameral 
som sa na firmy, ktoré nám mohli poskytnúť materiál na výstavu, resp. do zboru. Najprv som na firemnú adresu poslal 
mail s ponukou na spoluprácu. V maili som opísal, čo sme za organizácia, čo plánujeme uskutočniť, s čím potrebujeme 
pomôcť a akú protihodnotu (čo z toho bude mať firma) ponúkame.  
 
Firmám sme ponúkali lacnú reklamu, umiestnenie ich firemného loga na naše plagáty a letáky, ich zviditeľnenie priamo 
na výstave a na zborovej stránke. Máloktorá firma mi odpovedala, a preto som po asi 4 dňoch zavolal a pripomenul sa 
telefonicky. Tieto telefonáty mali zázračnú moc. Otvárali dvere a zapĺňali klubovne sponzorskými darmi. Pri niektorých 
firmách som sa dohodol na osobnom stretnutí. Takýmto spôsobom sme si vybavili fľaše medu a bylinky do našej čajovne, 
množstvo materiálu na stavbu násteniek, kancelárske potreby, 12 kg tyčiniek ako občerstvenie,  pištole na lepenie, 
orezávače, asi kilometer špagátu a mnoho iného.  
 
Firmy Baumax a FaxCOPY sa nám podarilo osloviť skrz ich “charitatívnu činnosť”.  Raz za čas podporia organizáciu 
nášho typu. Firma Baumax nám poskytla luxusné drevené dosky a hranoly (do klubovne), svietidlá a FaxCOPY tlač 100 
farebných A3, 1200 oddielových letákov a 1600 letáčikov o výstave. V dopravných prostriedkoch sa nám podarilo vybaviť 
výlep plagátov s veľmi veľkou zľavou. 

 

 
 
PROPAGÁCIA 
 
Na propagácii sme si dali veľmi záležať, urobili sme ju viacerými spôsobmi. Najviac sme sa zamerali na ZŠ, kde sme 
umiestnili plagáty, osobne sa predstavili v zborovni a požiadali o oznam v školskom rozhlase. Dali sme banner na 
významný košický internetový portál a zborovú stránku. Zriadili sme event na FB a pravidelne spamovali stovky priateľov. 
Plagátiky o výstave viseli aj v dopravných prostriedkoch a kade-tade po meste. Mali sme výstup v regionálnej televízii, v 
časopise Kam do mesta a stretnutia s novinármi. Skautíci rozdávali letáčiky o výstave verejnosti na Hlavnej ulici. Zároveň 
sme posielali pozvánky VIP-osobnostiam, ako sú primátor, starosta Starého Mesta, sponzori, ale aj činovníci z 
Východoslovenskej a Podtatranskej oblasti. 
 
AKO TO VYZERALO 
 
Celé to vypuklo dňa 20. októbra 2009 podvečer. Po príhovore PR Maríny bolo jedinou starosťou organizátorov vítať 
ďalších a ďalších hostí, sprevádzať ich výstavou, vysvetľovať, odpovedať na otázky, zabávať sa s deťmi a užívať si plody 
svojej práce. Nechceli sme spraviť vitrínkové bludisko s masou textu a fotkami nastúpených skautov v krojoch s 
odhodlaným výrazom v tvári, ale aby sa návštevník mohol dotýkať a učiť sa,  pobaviť - odniesť si multimediálny zážitok. 
Nechýbala drevená skautská brána, plne vybavená podsada a dokonca les (z vianočných stromčekov) a ohnisko! V 
zásuvkách interaktívneho stola dovlečeného z klubovne sa skrývali prekvapenia. Dataprojektor schovaný v ohnisku 
premietal na stenu zábery z táborov. Vedľa táborového kruhu ste našli čajovničku, kde ste si mohli oddýchnuť a zahriať 
sa bylinkovým čajom. Úspech mali aj súťažné úlohy a “živé oddielovky“, ktoré si mohli deti zakúsiť na vlastnej koži. 
 
SUMA SUMÁRUM 
 
Podarila sa nám veľmi úspešná výstava s cca 700 návštevníkmi. Vďaka sponzorom sme si mohli dovoliť oveľa viac, ako 
sme chceli. Všetkým dobrodincom sme potom poslali ďakovné listy s CD plným fotiek z výstavy. Pre rozbiehajúci sa 
roverský oddiel bola práca na výstave priam ideálna. Mali sme spoločný cieľ a chuť ho dosiahnuť. To však nešlo bez 
spolupráce a iniciatívy. Každý niesol za svoju časť úlohy zodpovednosť a radosť na záver bola spoločná. 
 
Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a aj tým, ktorí tak radšej neurobili!  
 

rb + ŽVM, 68zbor.sk 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jar 1983 sa rozpadol aj čs. exilový oddiel v Badene. Naproti tomu, v apríli v Bischofsheimu (NSR) bol pri stredisku 
Svojsík založený nový oddiel Bavorsko-sever Eva Křivá – Šalina). Európskym náčelníkom Čs. skautingu v exile bol 
zvolený Kolominský – Mauglí, členovia E. Horová (NL), Marenčák a Coufal (D). Oddiely a družiny Čs. exilového skautingu 
pracovali v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku, Luxembursku, Nemecku, Rakúsku (Viedeň pri českej 
škole), Švédsku, Švajčiarsku, Velkej Británii, Argentíne, Austrálii, Brazílii, Juhoafrickej republike, Kanade a USA. Oddiely 
sú všade registrované aj v skautskej organizácii krajiny, v ktorej žijú. Delegácia exilových skautov sa niekoľkokrát 
zúčastnila Sokolských zletov. V dňoch 20.- 23.5. v nemeckom Glatte sa uskutočnilo prvé stretnutie všetkých jednotiek čs. 
exilového skautingu (aj osamelých hliadok). Pripravil ho Hausner – Blesk a Kolominský – Mauglí. Bolo to prvé exilové 
jamboree nazvané EXILOREE, ktoré sa potom konali každé dva roky – Brexbachtal (Nemecko 1985), Aaberg 
(Švajčiarsko 1987), Kainmőhle (neďaleko čs. hraníc 1989). Do roku 1989 sa uskutočnili tri vodcovské lesné školy, ktorých 
absolventi skladali sľub do rúk európskeho náčelníka. V západnom Švajčiarsku bola založená organizácia českej a 
slovenskej mládeže LVÍČATA. Hlásila sa k skautingu a začala spolupracovať s čs. exilovými oddielmi.   
V dňoch 4. – 14.7.1983 bolo 15. jamboree v kanadskom Calgary. Zúčastnilo sa ho 15 exilových skautov a skautiek 
(skautky sa zúčastnili po prvýkrát).  Čs. výpravu viedol J. Čemus – Filosof. Jamboree sa zúčastnil aj 76 ročný Velen 
Fanderlík.  
 

KURZY 2010 

VZDELÁVACIE PODUJATI E  
 
Kurz 1. pomoci  (8 hodinový)  
30. január 2010 
 
Oblastný radcovský kurz 2010   
26. až 28. marec 2010 – I. časť 
30.apríl až 2. máj 2010 – II. časť 
11. až 13. jún 2010 – III. časť 
8. až 10. október 2010 – radcovské skúšky 
 
Manažment zboru  
november 2010 
 
Kurz na želanie  
September/október 2010 

Pred nedávnom začal nový rok, mnohí z Vás už 
majú predstavu, čo budú v nasledujúcom období 
kedy robiť, kam pôjdu. Iste sú aj takí, ktorým ešte 
nejaký ten víkend ostal a chceli by ho využiť na 
svoj ďalší osobný rast, napredovanie.  
Východoslovenská oblasť si Vám preto dovoľuje 
predstaviť ponuku svojich vzdelávacích aktivít na 
rok 2010 

Oblastný radcovský kurz   
 
Riešite dilemu koho poveriť 
vedením družiny? Máte v 
zbore či oddiele dievčatá či 
chlapcov, ktorých by bolo 
škoda stratiť a bežná skautská 
činnosť už pre nich nie je 
výzvou. Riešením tohto rébusu 
môže byť aj Oblastný 
radcovský kurz 2010. Kurz 
bude pozostávať z troch 
víkendových častí a jedného 
víkendu určeného na overenie 
získaných znalostí jeho 
účastníkov. Tento rok 
prichádzame aj s novou 
koncepciou kurzu, 
orientovaného viac na 
najpodstatnejšie vedomosti vo 
funkcii radcu ako tvorba 
programu, metodika hier, 
aktívne využívanie 
programových príručiek. Od 
absolventov kurzu sa však 
okrem iného bude vyžadovať 
aj aktívny prístup, zrealizovať 
družinovku, či výlet. Kurz je 
určený všetkým terajším alebo 
potencionálnym radcom a 
radkyniam vo veku od 14 rokov 
vrátane. Cena kurzu je 
stanovená na 25,- € (cca. 
753,15 Sk)/osoba za všetky 
štyri časti. 

Manažment zboru  
 
Máte záujem zistiť, ako vyzerá, ako pracuje 
a čo robí dobre fungujúci zbor? A čo je 
potrebné pre to urobiť, aby sa váš zbor 
usmieval? Chcete sa dozvedieť, ako získať 
peniaze pre svoj zbor? Alebo potrebujete 
vysvetliť zložitý systém skautskej 
administratívy, účtovníctva zboru či 
používania a vyúčtovania dotácie? 
Potrebujete načerpať potrebné informácie a 
energiu? Nenechajte si potom ujsť  kurz 
Manažment zboru, ktorý sa uskutoční 
pravdepodobne 12. až 14. novembra 2010. 
Kurz je určený pre zborových vodcov, 
účtovníkov, hospodárov, členov zborových 
rád a všetkých, ktorí pracujú na zborovej 
úrovni. 

Kurz na želanie  
 
Aj tento rok by sme sa so vzdelávacou ponukou 
chceli čo najviac priblížiť Vašim potrebám a 
preto sme sa rozhodli dať Vám opätovne na 
výber vybrať si vzdelávacie podujatie. Aké ?! O 
tom môžete rozhodnúť vy! Pravdepodobný 
termín konania kurzu, v závislosti od toho o aký 
pôjde, bude september alebo október 2010. 
 
Na výber sú tieto kurzy: 
 

A. Projektový manažment a fundraising 
B. Kurz budovania tímov 
C. Iný… 

EXILOVÝ SKAUTING  

HISTÓRIA 



Rok 1984: V dňoch 8.-11.6. sa v Lahru vo Schwarzwalde konal INTERCAMP na ktorom sa zúčastnili skauti z Belgicka, 
USA, Veľkej Británie, Nemecka, Kanady, Holandska a Čs. exiloví skauti. V auguste sa konal letný tábor oddielu V. 
Fanderlíka v Glattu a viedol ho dr. Bělovský.Vo Švajčiarsku tábor Válendu viedolKukal – Cookie a Róbert Kosek – Datel. 
Oblasť Holandsko spolu s oblasťou Rakúsko sa konal v Landau pri Marianzell a viedol ho Černohorský jr. 
V tom čase sa uskutočnil aj zájazd oddielu Nemecko-sever do Anglicka na International Scout Friendship Camp pri Stoke 
on Trent. Bol spojený s návštevou Gilwell Parku a Londýna. Viedli ho Libero, Radka Hoferová a Pavouk. Tábor oddielu 
Nemecku – juh sa uskutočnil pri Dorne v Rakúsku a viedli ho Pavlovcovia. Tábor oddielu bratov Čapkovcov (Nemecko) 
bol v Kainsmühle v Bavorskom lese (viedol ho Thie-Šidlo) a súčasne prebiehal aj tábol vĺčat v Glattu (Tříska a Jitka 
Poláčková). Tábor oddielu Severné Bavorsko v Dorne viedol Poláček. 
V októbri sa konal jesenný tábor švajčiarskej oblasti v Neukirchu (Fr. Tománek, Gita Hulíková, Veronika Zaplatová). V 
Norimberku (SRN) vznikol oddiel čs. exilových skautov SETON. Začiatkom roka 1985 (2. februára) v kanadskom meste 
Trail (provincia Britská Kolumbia) zomrel Doc. JUDr. Velen Fanderlík – najvýraznejšia osobnosť československého 
exilového skautingu. Pohrebu sa za za čs. exilových skautov zúčastnil Vlado Balejka – Fakír.  
 
V máji (17.- 19.) sa v Glatte konal 1. Rover Moot, ktorý viedol J. Šlanghamerský. O pár dní neskôr 25. – 27.5. sa v 
Brexbachtalu (pri Koblenzi) konalo 2. EXILOREE čs. exilových skautov. Zúčastnili sa ho oddiely z Nemecka (Bavorsko, 
Falcko, Hessensko, Porýnie Vestfálsko), Holandska, Luxemburska, Švajčiarska a Rakúska, celkove 135 účastníkov.V 
lete sa tradične konali skautské tábory. Poridge – tábor oblasti Holandsko v Edu vo Švédsku (Černohorský st.). Severka 
XII – tábor oblasti Nemecko-sever sa konal v Glattu. Tábor Oddielu bratov Čapkovcov  - Čundrlík bol v bavorskom 
Hornofalckom lese. SETON – tábor oddielu Severné Bavorsko v Rodingu a DORNA oddielu Horné Falcko. Manželia 
Wendligovci z oddielu V. Fanderlíka viedli roverský vodácky tábor po Rýne a Kinzigu a roverský putovný tábor po 
Schwarzwalde.  Celkove v lete odtáborilo 175 skautov, skautiek, vĺčat a svetlušiek, ktoré viedlo 33 činovníkov.  
Tábor švajčiarskej oblasti VÁLENDA sa uskutočnil s hosťami z Francúzska, Nemecka a Kanady. Viedol ho Kukal – 
Cookie. Vedľa tradičného EXILOREE, ktoré sa koná každé dva roky sa od roku 1985 ešte konal aj Roverský zraz. 
Pri Českej škole vo Viedni bol vytvorený skautský oddiel. Väčšina čs. exilových oddielov však znova začína pociťovať 
úbytok členskej základne. 
 
V dňoch 19.-20.4.1986 sa v Glatte konalo IX. Velesezení. 16. júna zomiera MUDr. J. Kolominský – Mauglí – európsky 
náčelník čs. exilových skautov a skautiek. O deň neskôr začal začalo švajčiarské celooblastné sústredenie vo 
Scardanale, aj II. roverský moot v Brexbachtale (J. Šlaghamerský – Jirka). Na prelome júna a júla sa uskutočnil vodácky 
puťák roverov po rieke Ardéche v Savojských Alpách. Švajčiarská oblasť (manž. Bělovskí) a Oddiel V. Fanderlíka 
uskutočnili spoločný tábor Válenda. Holandská oblasť (Černohorský jun.) táborili vo francúzskom Bretónsku. V júli a 
auguste sa uskutočnil v Glattu tábor oddielu Nemecko-sever (Kazanský jun. A Bezák – Pavouček). Oblasť Rakúsko 
(Pavlovec) táboril v Dorne a neďaleko nich táboril aj Oddiel bratov Čapkovcov. Jesenný tábor tábor švajčiarskej oblasti sa 
začiatkom októbra uskutočnil na skautskej chate v Teufene (Kukal a Čejka). 
Kukal poskytol interwiev Jánovi Uhdemu pre vysielanie Hlasu Ameriky, ktorý mal ohlas aj v Československu. Časopis čs. 
exilových skautov STOPA sa za posledné štyri roky vadáva ako činovnícka ročenka. Ku 75. výročiu českého skautingu 
vydáva V. Kozák – Ester z Viedne za Oddiel Svojsík publikáciu ČESKOSLOVENSKÝ SKAUT – JUNÁK.  
  
Použitá literatúra: B. B řečka : Kronika čs. skautingu  

       (pokračovanie v ďalšom čísle) 
 
 

Vydal Slovenský skauting, Východoslovenská oblastná  rada v Prešove.  
 
Termín vydania: FEBRUÁR 2010 
Nepredajné, len pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazy kovou úpravou. 
 
Redakčná rada: 
Mufi, Tammy, Barborka, Yan 
 
Autori článkov: 
rb + ŽVM 
 
Autori fotiek: 
Roman Pavlík, Barborka, Cichý, Yan, archív 68. zbor , archív 112. zbor 
 
Grafická úprava: 
Yan 
 
Bank. Spojenie:   
Tatrabanka, pobo čka Prešov, kód banky 1100, č. účtu 266 671 8114, IČO: 37792725 


