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- úvodník -  
 
Čaute, takže po prázdninách 
pokračujeme a dostáva sa k vám 
nové číslo Oblastníka.  
 
Mnohí z vás cez prázdniny navštívili 
viac než zaujímavé miesta 
a niektorí sa o to podelili, a tak sa 
z ich letného zážitku môžeme 
nadýchnuť aj my ostatní. 
 
Začíname krátkym pohľadom na 
tábory vybraných zborov. Ostatní, 
ktorých som oslovil nereagovali 
alebo reagovali veľmi neskoro, 
preto mám pre nich len krátky 
odkaz: Je mi ľúto! Nemám dosah na 
všetkých a preto sa pokojne ozvite 
na známy mail, ak nechcete byť 
nabudúce vynechaný. Teším sa na 
vaše príspevky.  
 
Pokračujeme pohľadom do 
malebnej krajiny tak často 
zamienanej s naším milovaným 
Slovenskom. Svoj pobyt v Slovinsku 
a skúsenosti opisuje Zuzu. Inak 
musí to byť úžasná krajina, keď má 
vo svojom názve slovo Láska. Náš 
stály prispievateľ Mufi opäť dodal 
zaujímavé a štipľavé články. Jeden 
z nich o skautskej výstave nájdete 
hneď v úvode. 
 
Ďalšie stránky ponúkajú jednu 
príhodu zo skautského života jednej 
rodičovskej družiny. Stojí za ten čas 
prečítať to. Nasleduje Rudolf s jeho 
rubrikou vtipov a po ňom druhý 
článok od spomínaného Mufiho. 
Tentokrát podáva zaujímavý 
postreh na komerčné skautské 
tábory, takže odporúčam prečítať 
všetkým, ktorí túto myšlienku chcete 
niekedy realizovať.  
 
So svojou skúsenosťou z World 
Youth Day 2011 z Madridu sa 
s vami delím na str. 7. Nasleduje 
pre mňa nezaujímavá správa 
z oblastnej chaty Kanné. No 
niektorých isto zaujíma, takže 
neprehliadnite! 

Ako som spomínal na začiatku, našli sa 
ľudia, ktorí sa podelili so svojimi zážitkami 
z letného dobrodružstva, no a jednou 
z týchto ochotných ľudí je Maša – naša 
skvelá spolupracovníčka z Podtatranskej 
oblasti ☺ Jej príspevok je asi tým 
najzaujímavejším, čo v tomto čísle 
nájdete... 
 
Potom je tu výzva pre všetkých, ktorí ešte 
rozmyšľajú, čo by v novom skautskom 
roku ponúkli skautingu. Hľadá sa 
dobrovoľník do projektového tímu 
a možno hľadajú práve Teba!  
 
Gratulujeme! to je názov stránky, kde 
oblastník blahoželá novým skautským 
párom z našej oblasti, ktorí nedávno 
uzavreli manželstvo. Túto stránku možno 
nazvať aj ako „topky oblastníka“ ☺ 
 
Keď máte dobrý nápad a chýbajú vám 
peniaze, možno bude pre vás zaujímavý 
grant, ktorý vypísal Slovenský skauting 
a do ktorého sa môžete zapojiť do konca 
mesiaca. Takže rýchlo čítajte... 
 
Číslo zakončujeme pozvánkou na 
Oblastný zraz a hitovkou z dielne 
sabinovského skauta Falka, ktorý 
exkluzívne pre Oblastník poskytol práva 
na svoj najväčší (a jediný) skautský hit: 
Pokapaté mačatá!  
 
Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto čísle 
veľmi ĎAKUJEM. Viete, myslel by som si, 
že už to pôjde ľahšie po spoločnom 9. 
čísle, no skúsenosť z toho čísla je opačná 
a teda, že príspevky od vás sa zháňajú 
ťažšie ako predtým... Verím, že to len 
teraz a nabudúce sa to zlepší. Ok, koniec 
dristov... Nech sa vám toto číslo páči 
a nech sa vám dobre číta... 
 
So stiskom ľavice 
 

Yan 



112. zbor Prameň  
Prešov – Sekčov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tábory VSO 

9.7. – 23.7. 2011 

Bajerovce 

65 skautov 

 

49. zbor 
Geronimo Prešov 
 
8.7. – 17.7. 2011 

Suchá Dolina  

24 skautov 

68. zbor 
Biele vrany 
Košice 
 
06. – 20. 7. 2011 
Plavnica 
22 skautiek 

67. zbor skautiek 
a skautov Stropkov 
 
chata Potašňa (Brusnica) 
25 skautov 

65. zbor Brabeňaki Sabinov 
 
8. – 12. 7. 2011 
Kanné, Fričovce 
25 skautov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FEEL SLOVENIA 

CESTOVANIE 

V lete do školy? A dobrovoľne? 
Málokomu by sa chcelo, no ja som 
sa tešila už od februára. Áno! Idem 
do Ljubljany (verím, že mi odpustíte 
toto poslovinčené vyjadrovanie) na 
letnú školu slovinského jazyka. To, 
že sa trikrát stratím na viedenskom 
letisku (tí, ktorí ma poznajú sa ani 
veľmi nečudujú) som síce nečakala, 
ale nakoniec som predsa len 
bezpečne vystúpila na tom 
správnom letisku v Slovinsku a moje 
nezabudnuteľné tri týždne sa začali! 
 
Po vyhliadkovej jazde miestnym 
autobusom som sa ocitla uprostred 
neznámeho mesta, nie väčšieho ako 
Košice. Dorazila som aj do miesta 
ubytovania, zoznámila sa so 
spolubývajúcou a po celodennom 
strese zaľahla spať. Ráno bolo 
krásne, slnečné (výhľad slnečného 
počasia aj na nasledujúce dni a 
škodoradosť, keďže doma bolo asi 
12°C)... a cesta do školy sa za čala. 
 
Nádherné výhľady, budovy, sochy, 
usmievaví ľudia... sen či realita? 
Realita! V Slovincoch sa nezaprú 
balkánske a talianske korene. Moje 
chabé poznatky domáceho jazyka 
však postačili na dopravenie sa na 
fakultu a ešte aj nákup vody! A hoci 
som asi v štyroch slovách urobila 
aspoň 5 chýb, nikto sa mi nesmial a 
úsmevom na tvári vždy ochotne 
poradil (mohlo by sa toto stať u 
nás?). 

Celá výroba je takmer plne 
automatizovaná a iba pár ľudí v bielych 
kombinézach ovláda počítače. Ale 
vypadávajúce tabletky boli aj tak super! 
 
Paha (čítaj Pacha) je maličká dedinka v 
kopcoch. Ba priam osada. Ukrýva v 
sebe však neveľkú 150-ročnú sedliacku 
chalupu. Pre všetkých bola asi 
najzaujímavejšia pivnica, v ktorej sme 
mali ochutnávku tradičného vína- 
cviček. A po ochutnávke, jeho história a 
spôsob výroby, veď sme sa predsa 
prišli vzdelávať!  
 
Velenje  - piate najväčšie mesto 
Slovinska, pre nás cieľ: Múzeum 
baníctva. V helme a ochrannom obleku 
(takom divnom modrom plášti) s 
tradičnou baníckou desiatou vo vrecku 
(pečivo s kranjskou klobásou) sme 
sfárali do bane takým super výťahom. 
Sprievodca- baník v aktívnej službe- 
nás previedol po historickej aj 
novodobej časti bane. Videli sme ťažbu 
v minulosti a ako sa to robí dnes. 
Dokonca sme si vyskúšali aj presun na 
pohyblivom páse a v banskom vláčiku 
Po dvoch hodinách v zemi som sa už  
tešila na povrch a slniečko. 
 
Celje  je staré grófske mesto so 
stredovekým hradom, resp. jeho 
ruinami, no s neopakovateľnou 
atmosférou. Rovnako aj mesto. V 
historickej časti asi na 0,5 km2 sú tri 
múzeá. Jedno venované Rímskej časti 
histórie, druhé histórii mesta do r. 1900 
a tretie od r. 1900. To posledné sa mi 
páčilo najviac- návštevník si v ňom 
môže veľa vecí chytiť, vyskúšať... 
interaktívne vzdelávanie.  
 
Škola asi nikoho nezaujíma, no určite 
nudná nebola. Hodiny bežali, 
gramatiky, kultúry a iných vecí 
pribúdalo a čas sa krátil. Zároveň som 
však cítila, ako si ma táto maličká 
krajina podmaňuje. Trochu mi aj 
pripomína Slovensko, hlavne svojou 
hornatosťou. Všade kopce, teda aspoň 
tam, kde som bola ja, čo mi riadne 
imponovalo. A tá pohostinnosť! Domáci 
si cudzincov neuveriteľne vážia, zvlášť 
tých, čo si ich krajinu nepletú s našou. 

Divadlá, prechádzky, pozeranie filmov, 
rozhovory a besedy, výlety.. všetko 
akosi rýchlo zbehlo a ja som sa mala 
vrátiť domov. Ešte som nestihla „čeknúť“ 
Alpy, slovinské more (majú síce len 47 
km pobrežia, ale sú aj na tú trošku hrdí), 
Postojnkú jaskyňu... nevadí. Určite sa 
tam vrátim! 
 
Na svidenje v Sloveniji! (Dovidenia v 
Slovinsku!) 
 

 
 

Zuzu 
foto: Zuzu + net  

Čo som to tam teda videla, okrem 
Ljubljany? Novo mesto (Nové Mesto 
po našom)- mesto asi hodinku cesty 
od Ljubljany. Nie je nejako veľké, no 
ekonomicky zaujímavé. Okrem toho, 
že tam údajne žila múza najväčšieho 
slovinského básnika, sa tam 
nachádza farmaceutická fabrika 
firmy Krka (presne tá Krka, ktorá 
vyrába Septolete).  
 
Bolo veľmi zaujímavé pozorovať 
proces výroby liekov. Ak ste si 
mysleli, že sa tam pohybujú desiatky 
farmaceutov v bielych plášťoch 
miešajúcich zmesi, omyl!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medzinárodná skautská výstava  
HYDE PARK 

Bokom záujmu slovenskej 
skautskej verejnosti sa 4. júna v 
Skautskom múzeu v 
Ružomberku uskutočnila udalosť 
medzinárodného významu.  
 
O čo išlo?  V rámci projektu 
Medzinárodného Višegrádskeho 
fondu sa realizovala výstava o 
význame skautského sľubu. Do 
jej realizácie sa zapojil JUNÁK – 
svaz skautů a skautek České 
republiky, Slovenský skauting, 
Związek harcerstwa polskiego a 
maďarský skauting u nás, aj v 
zahraničí reperezentoval 
Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség.  
 
Výstava svoju púť začala v 
Prahe, v júni pokračuje v 
Skautskom múzeu v 
Ružomberku, potom nasleduje v 
Múzeu harcerstwa vo Varšave a 
svoju púť ukončí v 
Poddunajskom múzeu v 
Komárne. Ako z názvu vyplýva, 
nosnou témou výstavy je 
skautský sľub, ako dobrovoľné 
prijatie záväzku dokázať za svoje 
činy, myslenie, či životný štýl 
niesť aj zodpovednosť. 
Samozrejme, výstava na svojich 
paneloch uvádza dôležité a 
zaujímavé informácie od vzniku 
skautingu v týchto krajinách po 
súčasnosť, aj bohatú 
fotodokumentáciu. 
 
Ako prebiehalo otvorenie u nás. 
Hostí stručne privítal šéf 
Skautského múzea br. Václav 
Rubeš – Akela, čo sa aj patrilo, 
veď výstava sa otvárala na „jeho 
pôde“. V pohode bol aj s krátky 
príhovor zástupkyne českého 
Junáka sr. J. Štogrovej ktorá 
odovzdávala štafetu nám, tak 
ako by my mali odovzdať štafetu 
Poliakom. Zbytok išiel „po 
slovensky“.  

Hlavné slovo mal predseda kruhu 
starších skautov a skautiek br. 
Loebl – Alah. Tým oficiálna časť 
skončila. Zdá sa, že všetko bolo 
O.K. Zdanie ale klame. 
 
Po prvé: Uskutočnila sa akcia 
medzinárodného významu, preto za 
slovenskú časť mal na otvorení 
vystúpiť niekto z náčelníctva. Buď 
náčelník, miestonáčelník, 
zahraničný komisár. Veď úlohou 
náčelníctva je aj reprezentovať. Ak 
to  nepovažujú za potrebné, potom 
sa nemali dať zvoliť do náčelníctva 
alebo bola táto akcia „pod ich 
úroveň“?   
 
Možno, že náčelníctvu krivdím. 
Otvorenie bolo v „réžii“ oldskautov, 
preto nevylučujem ani možnosť, že 
náčelníctvo nebolo o tejto akcii 
informované, ani pozvané. 
Poznajúc slovenské pomery je 
možné aj to, že ich účasť bola 
nežiadúca. Nestalo by sa po 
prvýkrát, že členov  náčelníctva aj 
pri významných akciách „neberieme 
na vedomie“. 
 
Po druhé: Je pravdou, že otvorenia 
sa zúčastnila Daša Cimbálková – 
nová riaditeľka ústredia. Neviem či 
bola súkromne, alebo z pozície 
riaditeľky ústredia poverená 
náčelníctvom. Brat Alah ju ale úplne 
odignoroval. Ani nespomenul, že tu 
máme riaditeľku ústredného 
výkonného orgánu Slovenského 
skautingu a už vôbec  nie to, aby jej 
dal slovo. Z Bratislavy sa do 
Ružomberka „pachtila“ úplne 
zbytočne. To už sa z nás úplne 
vytratila slušnosť? 
 
Po tretie: Je pravdou, že br. Alah 
pobehoval s funkčnou nášivkou 
člena náčelníctva. Ako viem, členov 
náčelníctva volí najvyšší orgán  

Slovenského skautingu – skautský snem. Alebo 
to už neplatí? Nemôžem sa totiž dopátrať na 
ktorom skautskom sneme bol do náčelníctva 
zvolený....... Možno sa zvolil sám, zaťažovať sa 
nejakým skautským snemom je u nás úplná 
zbytočnosť....... 
 
K výstave bol v rekordnom čase vydaný zborník. 
Zrejme preto, že ho vydali Česi (u nás by vyšiel 
rok po skončení výstavy). Je v piatich jazykoch: 
česky, slovensky, poľsky, maďarsky a niektoré 
vybrané materiály aj anglicky. Zo slovenskej 
strany sme sa ale dopustili niekoľkých lapsusov. 
Nuž, čo: zlyhal ľudský faktor. Škoda, že sme 
nedokázali na príprave výstavy i zborníka byť 
dôslednejší...  
 
V každom prípade ide o zaujímavú výstavu, ktorú 
by som našim zborom odporúčal vidieť. Len 
netuším, či naše zbory o uskutočnení tejto 
výstavy  vôbec vedia. A či stihnú sa o nej 
dozvedieť a navštíviť pokiaľ bude ešte na 
Slovensku. Nakoniec, ani výlet do Varšavy by 
nebol na „zahodenie“......... Výstava mala úspech 
v Prahe, predpokladám že bude mať aj vo 
Varšave a ako poznám maďarských skautov, do 
Komárna prídu skauti a skautky z Maďarska, 
Rumunska, Srbska a ďaľších krajín kde žijú 
Maďari. Len my Slováci sme nad „takéto 
malichernosti“ povznesení...... 
 

 
 

text a foto:  Mufi  
 

Srečko Kosovel  
Svítilna u cesty 
 
Proč bys  byl člov ěkem, 
když je ti t ěžko být 
člov ěkem? Sta ň se u cesty  
svítilnou, jež tiše rozlévá 
své sv ětlo na člov ěka. 
 
Ať je, jaký je, pon ěvaž tak i 
tak je to vždy on se svou 
lidskou tvá ří. 
 

Buď na něj dobrý, na toho 
člov ěka, a vždy tak 
nepředpojatý jak svítilna, 
jež tiše svítí na tvá ř opilce 
i tuláka i studenta na cest ě 
osam ělé. 
 
Buď svítilnou, jestli ti už  
nemožno býti člov ěkem,  
nebo ť je těžko býti 
člov ěkem. 

Člov ěk má jenom dv ě ruce  
a měl by pomáhat tisíc ům. 
Buď proto u cesty svítilnou,  
jež září do tvá ře tisíc ům 
veselých, jež svítí 
osam ělému, bloudícímu. 
Buď svítilnou s  jediným 
světlem, člov ěkem v 
magickém čtverci, j enž dává 
zelenou rukou znamení. Buď 
svítilnou, svítilnou, svítilnou!  
 

pripravila Zuzu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skauti s ve ľkým „S“  
ZO ŽIVOTA 

Tak ako každý vikend, aj  v 
túto nádhernú nedeľu , sme 
sa vybrali  na ranný  výlet na 
bicykloch do prírody. Obvyklý 
čas stretnutia 5:30 ráno. 
Super počasie, bicykle 
naložené na streche auta, 
ranná spoločná modlitba a 
následný výber destinácie, 
predurčovali tento výlet na 
úspech.   
 
Po pol hodinke sme už 
stúpali od chatovej oblasti za 
Malou Lodinou po ceste do 
neďalekých kopcov, 
objavovať nové zákutia 
nášho okolia. Rozhodli sme 
sa nájsť nedalekú jaskyňu. 
Po cca 3 kilometroch jazdy 
na bicykloch, nás GPS signál 
navigoval do hustého lesa.  
 
Bicykle sme uložili do krovia 
a pešou túrou pokračovali k 
vytúženému cieľu. Zrazu sa 
pred nami objavilo bralo, 
ktorému predchádzal asi 50 
metrový zráz. Pod bralo sme 
sa vyštverali po štyroch. 
Navigácia nás ubezpečovala, 
že sme 15 metrov vzdušnou 
čiarou od cieľa. 
 
No tu prišiel osudný okamih. 
Úžľabina, ktorú bolo 
potrebné preskočiť. Skok a 
už bolo počuť len buchot 
padajúcich skál, šuchot lístia 
a následný ston.  

Po úpätí zrázu som 
kopíroval terén asi 10 
metrov a nasledoval pád do 
rokliny. Chlapci boli 
okamžite pri mne.  
 
Po prvom zhodnotení 
situácie, bolo jasné, že výlet 
sa mení na záchrannú 
akciu. Bolo potrebné ma 
dostať dole na lesný 
chodník. Nebol som 
schopný žiadneho 
koordinovaného pohybu. Tu 
Tvrďa napadla spásonosná 
myšlienka. Posadil ma na 
ľavé stehno, zaprel sa 
pravou nohou o svah a 
pomaly sme sa spúšťali 
dole, pridŕžajúc sa Radika 
ako poistky. No to bola tá 
ľahšia časť cesty. Teraz 
sme riešili, ako sa dostať k 
bicyklom, ktoré boli od nás 
cca pol kilometra. 
 
Pokúšal som sa postaviť 
aspoň na jednú nohu, aby 
som sa podopierajúc 
chlapcami posunul čo by len 
o kúsok. No beznádejne. 
Bezvládny a kompletne 
vysilený som klesol k zemi. 
Tvrďo ma okamžite zachytil, 
zodvihol ako nevestu a 
pokúšal sa ma niesť. Len 
pre predstavivosť - vážim 
115 kíl. No tu sa prejavila 
nedávna operácia Tvrďovho 
kolena a museli sme  

vymyslieť niečo iné. To už Tvrďo vytrhával zo zeme dva 
mladé stromy aj s koreňami. Znie to neuveriteľne, ale je to 
tak. Spolu s Radikom vyrobili nosítka z už spomínaných 
stromov, mikiny a lana. Posadili ma, ako cisára Nera a niesli 
hustým lesom. 
 
No nosítka bolo potrebné prenášať cez kmene stromov 
ležiacie aj viac ako meter nad úrovňou terénu. Poviem Vám 
bol to nadľudský výkon. 
 
Po krátkych prestávkach sme sa nakoniec dostali k 
bicyklom. No čakala nás ešte 3 kilometrová trasa k autu. Z 
posledných síl som sa posadil na bicykel a pridŕžajúc sa 
chlapcov sme sa pomaly pustili dole k parkovisku. O 10tej 
hodine som už sedel pripútaný na prednom sedadle. Cestu 
do nemocnice som už skoro ani nevnímal. Verdikt lekára 
znel: trieštivá zlomenina členkovej kosti + desiatky ďalších 
zranení. 
 
Čo dodať na záver? Len v krízovej situácii človek zistí koho 
má pri sebe. A len vďaka Bohu a týmto dvom skautom s 
veľkým S, ktorí ani na chvíľku nezaváhali a okamžite konali, 
dnes môžem písať tieto riadky. Ďakujem Vám bratia Tvrďo a 
Radik. 
 

S úctou a veľkou vďakou Slimo  
 

Rudolfovo veselé okienko 

VTIPY 

Do firmy príjmu nového 
zamestnanca a majster ho 
hneď vezme do prarády: 
- Tak mladý, tu máš metlu a 
pôjdeš zamies ť halu. 
- Ale ja som inžinier! -  hovorí 
nováčik. 
- Aha! -  škriabe sa majster za 
uchom, - tak ja ti to ukážem. 
 
Na policajnej stanici sa 
stretnú policajti. Šéf hovorí: 
- Stretneme sa pri hlavnom 
námestí o 11:48. Pre tých, 
ktorí majú  digitálky, je to 
obušok, obušok, stoli čka, 
snehuliak 

zdroj: funny.sk 
 

Ďaleko, východne od Moskvy, na 
Sibíri, ruský drevoruba či rúbu 
drevo. Ivan hovorí: 
- Voloďa, počul som, že v Los 
Angeles si drevoruba č za týždeň 
zarobí na auto. 
- Ivan a kde je to Los Angeles? 
- Tak 8000 kilometrov východné 
odtia ľto. 
- A prosím ťa, načo je komu v 
takej diere auto? 
 
Viete kedy je človeku najlepšie 
samému? Ke ď dedí... 
 
Kto je absolútny sedlák? 
Ten, kto ešte aj zmrzlinu je 
nožíkom. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komer čné skautské tábory  
Tento článok bude zverejnený až po táboroch. Ide 
však o problematiku, ktorá bude rezonovať aj v 
budúcnosti. Organizovať komerčné skautské tábory 
je myšlienka, s ktorou sme sa „pohrávali“ už pred 
asi pätnástimi rokmi. Už vtedy sa hovorilo o 
samofinancovaní organizácie. Zámerom bolo, že 
zisk z komerčných účastníckych poplatkov by bol 
použitý na financovanie našej činnosti. 
 
Myšlienka síce pekná, ale pre zložitú legislatívu a 
chýbajúcu právnu subjektivitu zborov si nik 
realizovať taký tábor netrúfol. Zbory už v súčasnosti 
právnu subjektivitu majú, no pred pár rokmi sa 
právne normy pre detské letné tábory ešte pritvrdili. 
V predpise boli tieto tábory označené ako pobytové 
letné tábory detí a mládeže. 

Realizovať ich môžu iba cestovné kancelárie, resp. 
právne subjekty so živnosťou zameranou na túto a 
podobnú činnosť. Takýto tábor musí mať po celý 
čas trvania prítomného lekára, kuchyne musia 
zodpovedať normám stravovacieho zariadenia s 
profesionálym personálom, kvalifikovanými vedúcimi 
a ďalšími požiadavkami, ktoré skautský stanový 
tábor jednoducho splniť nemôže. Platí to dodnes. 
 
Právny predpis pre Slovenský skauting a podobné 
detské organizácie bol doslova likvidačný. Len 
lobing Slovenského skautingu, aj Rady mládeže 
Slovenska dosiahol, že naše letné tábory boli z 
kategórie pobytových táborov detí a mládeže 
vyňaté. Hlavným argumentom bolo to, že naše 
skautské tábory sú vyvrcholením celoročnej 
pravidelnej činnosti organizačných zložiek SLSK. Sú 
organizované iba pre našich členov a naša mládež 
je na tento tábor, v „krutejších“ podmienkách ako 
komerčné pobytové tábory, celoročne systematicky 
pripravovaná. Táto výnimka platí iba dovtedy, ak na 
tábore máte menej ako piatich účastníkov, ktorí nie 
sú registrovanými členmi SLSK. 

Pri prekročení tohto počtu 
prestáva byť váš tábor 
skautským táborom a zaradzuje 
sa do kategórie pobytových 
táborov. To znamená mať 
živnosť, lekára, kvalifikovaný 
personál, za ktorý odvádzate 
odvody (sociálna a zdravotná 
poisťovňa), zdanený zisk za  
poskytovanie služieb. 
 
Je verejným tajomstvom, že na 
Slovensku sú zákony a právne 
predpisy na to, aby sa 
obchádzali. Napríklad tak, ako to 
robí množstvo slovenských 
mládežníckych organizácií, že 
účastníkov komerčných táborov 
zároveň zaregistrujú ako 
riadnych členov organizácie. 
Môžu si to dovoliť zbory, ktoré 
majú s organizovaním letných 
táborov bohaté skúsenosti a 
kvalitných činovníkov, počnúc 
radcami a končiac vodcom 
tábora. Samozrejme perfektný 
program, i materiálne vybavenie. 
Aj tak sa ale pohybujú „na hrane 
zákona“. 
 
„Komerčné skautské tábory“ 
vždy budú mať aj svoju zápornú 
stránku. Jednou z nich je 
legislatíva. Tábor musí byť 
„ošetrený“ tak, aby bol v súlade s 
predpismi. Inak môžu hroziť 
vysoké pokuty, ktoré pre zbor 
budú likvidačné.  Ešte dôležitejší 
je pohľad zo strany účastníkov, 
resp. ich rodičov. Je rozdiel, ak: 
- na tábore je tím detí, ktoré sa 
poznajú a vedia spolupracovať, 
ktorých poznajú aj ich vedúci a 
zlepenec detí prihlásených 
prostredníctvom inzerátu v 
novinách, ktoré sa predtým 
navzájom nikdy nevideli a vedúci 
sú pre nich úplne cudzí ľudia,  
- sú  deti, ktoré na skautský tábor 
boli pripravovaní počas 
pravidelnej celoročnej činnosti a 
deťmi, ktoré nevedia nič o 
pobyte v prírode a poznajú les 
nanajvýš z televízie, 

- sú  ubytovaní v suchých a 
teplých posteliach chatiek, resp. 
na izbách veľkej chaty a 
ubytovaním v stane, či v tee-pee 
hlavne pri daždivom počasí, kedy 
sú mokrí a skrehnutí chladom, 
navyše ak niektorí nikdy predtým 
v stane nespali 
- či sa umývajú v umyvárke s 
teplou vodou, alebo v studenom 
potoku  
- v prípade zlého počasia sa varí 
v normám zodpovedajúcej 
kuchyni a v drevárni je dostatok 
suchého dreva a varením v 
poľných pieckach s mokrým 
drevom 
- si  počasie „zašpásuje“, robiť 
program vo veľkej spoločenskej 
miestnosti chaty a rozdiel v blate, 
stanovom hangári, alebo tee-pee. 
 
Potom bude stačiť podnet 
jediného nespokojného rodiča, 
ktorý si pobyt svojho potomka na 
letnom tábore predstavoval úplne 
inak  a zopakujú sa patálie z 
nechválne známeho tábora 
Medveďa Dvorského z roku 
2002. Uvedomuje si vodca zboru 
že je zároveň štatutárnym 
zástupcom právneho subjektu a 
plne nesie morálnu, materiálnu, 
finančnú a právnu zodpovednosť 
za zbor, ak sa komerčný tábor 
nevydarí podľa plánov? On síce 
ponesie priame následky, ale 
nepriamo spôsobí negatívnu 
reklamu aj pre celú organizáciu.  
 
Týmto článkom nechcem strašiť. 
Chcem len, aby si vodcovia 
zborov veľmi dobre premysleli ak 
sa rozhodnú v danej oblasti 
podnikať, aby si v takom prípade 
dôsledne preštudovali právne 
normy, zodpovedne zvážili všetky 
klady, ale i úskalia komerčných 
táborov. 
 

Mufi  
foto: Barborka  

 

SLSK 

MYŠLIENKA  

„Ve ľké myšlienky nepramenia ani tak z  veľkého 
rozumu, ako z ve ľkého citu.“ 

(F.M.Dostojevskij) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUCHOVNO 

Jornada Mundial de la Juventud  
Svetové dni mládeže: Madrid  

Od detstva mám rád Španielsko a navštíviť Madrid 
bolo donedávno jedným z mojich snov. Keď svätý 
otec v Sydney vyhlásil, že ďalšie Svetové dni 
mládeže sa budú konať v roku 2011 v Madride, 
túžba byť účastníkom tejto akcie bola obrovská. 
Modlil som sa na tento úmysel, čo dnes vnímam ako 
základ ďalších milostí, ktoré sa v súvislosti so SDM 
na mňa zosypali. Túžba sa stala realitou a aj keď 
som už naspäť doma moje myšlienky i srdce je stále 
v Madride. 
 
Tesne pred príchodom do Španielska, sme sa s 
ostatnými spolupútnikmi v autobuse zdieľali s 
očakávaniami tohto stretnutia. Zaujala ma vtedy 
myšlienka jedného chalana, že chce zažiť Ježiša 
ako univerzálneho spasiteľa pre všetkých. Veď na 
SDM budú ľudia z takých končín zeme, ktorých by 
sme na mape ťažko hľadali. Hoci som mal vlastné 
očakávania, túto myšlienku som si akosi zvláštne aj 
ja niesol so sebou. 

Dni v diecéze  
 
Samotnému stretnutiu v Madride predchádzali dni v 
španielských diecézach. Košickej arcidiecéze ponúkli 
vyše 200 tis. mesto Elche na juhovýchode krajiny. 
Bral som to ako spestrenie pred vrcholom, ktorý mal 
byť v Madride. Musím oceniť, že od začiatku sa o nás 
španielskí priatelia starali príkladne. 

Počnúc domácimi cez 
dobrovoľníkov po obyvateľov, 
ktorí boli skvelo informovaní, že 
k nim zavítali mladí pútnici z 
nejakého Slovenska. Zakúsili 
sme bohatý duchovný, kultúrny 
i zábavný program. Pre mňa 
boli najsilnejšími zážitkami a 
skúsenosťami doobedia v 
maličkej farnosti 
Desamparados.  
 
Mali sme spoločné katechézy, 
sv. omše a agapé. Našu 
skupinku prijali tak srdečne a 
otvorene, že viac si to už ani 
neviem predstaviť. Keď sa o 
nás hovorí, že sme národ 
pohostinný a dobrosrdečný, u 
týchto Španieloch to platilo 
dvojnásobne. Žasol som nad 
radosťou a otvorenosťou týchto 
ľudí, ktorí u seba prijali úplnych 
cudzincov. Jediným čo nás 
spájalo bola tá istá viera v 
Boha. Aj tu sa potvrdil výrok sv. 
Terézie z Avily: „Mať Ježiša 
Krista stačí!“ Spoločné slávenie 
Eucharistie malo vďaka ich 
temperamentu úžasný náboj. 
Pri ich verzii spievaného 
Otčenáša som nesmelo pozeral 
nahor, či na nás v tej chvíli 
náhodou nespadne Božie 
kráľovstvo, o ktoré prosíme. 
 
Nie som typ, ktorému stačí 
krátky čas, aby si vytvoril určité 
puto. No všetko je inak a dnes 
vám aj na vlastné počudovanie 
môžem napísať, že títo ľudia vo 
mne zanechali nezmazateľnú 
stopu a keby som mohol, hneď 
sa tam vrátim. Z Elche sa 
odchádzalo ťažko, no blízkosť 
Madridu bola pre mňa dobrou 
náplasťou. Strávili sme ešte 
deň v Alicante, kde sme sa 
stretli s Brazílčanmi, Poliakmi, 
Francúzmi, Španielmi a 
spoločne s miestnym biskupom 
sme mali sv. omšu, pri ktorej 
nás vyslal do Madridu. 
 
Madrid 
 
Keď do vyše 3 mil. mesta prídu 
ďalšie 2 mil. ľudí je to veru 
poznať. V metre, v parkoch, na 
námestiach proste všade, kde 
sme sa pohli sme stretali  

pútnikov z celého sveta, ktorí vo 
väčších či menších skupinkách 
pobehovali s vlajkami a spievali 
piesne. Malo to jedinečnú 
atmosféru a strhávalo nás to 
radovať sa s nimi. 
 
Motto SDM: „Zakorenení a 
postavení na Ježišovi Kristovi, 
upevnení vo viere.“ (porov. Kol 
2,7) sme spolu s našimi o. 
biskupmi rozmenili do troch tém: 
korene, kríž a svedectvo. Tieto 
slovenské katechézy boli 
pripravené naozaj precízne, od 
výzdoby kostola, cez aktivity, 
materiály a zdieľanie v 
skupinkách až po sv. omšu.  
 

Z neskorších svedectiev vysvitlo, 
že mnohým dal tento čas 
katechéz odpovede na otázky, 
ktoré ich dlhšie trápili. Popri 
slovenskom programe prebiehal 
aj oficiálny program SDM, no 
keby sme chceli všetko stihnúť, 
museli by sme byť v Madride 
mesiac a nie týždeň. Mne sa 
špeciálne páčil čas, kedy som 
spoznával mesto, behal po 
pamiatkach a objavoval 
rozmanité krásy tohto 
veľkomesta. Za všetky možno 
spomenúť prehliadku štadióna 
Realu Madrid, ktoré je snom 
mnohých futbalových fanúšikov. 
 
Viva el Papa! 
 
Vrcholom SDM bola sobotná 
vigília a nedeľná sv. omša so 
svätým otcom na letisku Cuatro 
Vientos. Spomínaných 2 mil. 
mladých sa prišlo skloniť pred 
Kristom a pozdraviť s pápežom. 
Kvôli horúčave polievali dav ľudí 
požiarníci a cez vigíliu nás polialo 
samo nebo, s čím nepočítal asi 
ani najzarytejší pesimista. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tento dážď a silný vietor však poslúžil na svedecto 
mladým, ktorých táto neočakávana udalosť 
povzbudila k mohutnému skandovaniu: “Esto es la 
juentud del papa!” (preklad. “Toto je pápežová 
mládež”). Po krátkej prestávke sme sa mohli 
ponoriť do adorácie a modlitieb. Hoci som 
Benedikta XVI. videl len cez obrazovku, odchádzal 
som naplnený pokojom, ktorý z pápeža vyžaroval a 
ktorý nám cez svoj úrad sprostredkoval. 
 
SDM mi prieniesli oveľa viac zážitkov, príhod, 
skúseností a navštívených miest.  

Všetko vypovedať je 
nemožné, lebo veľa zasiatych 
vecí zatiaľ klíči a verím, že 
prinesie ovocie v správny čas.  
Skrze osobný zážitok prežitý 
na tomto stretnutí však 
možem už teraz povedať, ze 
Ježiš Kristus je naozaj 
univerzálny spasiteľ. A túto 
skúsenosť želám prežiť aj 
vám, možno aj na ďalších 
SDM v Rio de Janeiro 2013.   

Yan 
foto: Bubu 

Kanné má za sebou prvú fázu rekonštrukcie 

OBLASTNÁ CHATA  

Ako sme vás v predchádzajúcich 
číslach informovali, v roku 2010 sme 
získali grant z nemeckej katolíckej 
nadácie RENOVABIS na 
dokončenie chaty Kanné.  
 
Nadácia nám odsúhlasila finančnú 
podporu vo výške: 18 000 €. Podaný 
projekt s číslom: SK 018549 s 
názvom: „Rekonštrukcia skautského 
duchovného a vzdelávacieho 
strediska KANNÉ (chata)“ sme 
získali v spolupráci s Duchovnou 
radou SLSK a Komisiou katolíckych 
skautov SLSK.  
 
Systém financovania je však 
rozdelený na dve polovice. V júni 
2011 sme poslali na nadáciu 
RENOVABIS prvú časť vyúčtovania 
v celkovej sume 9. 000, 90 €. 
Vyúčtovanie obsahovalo 
nasledujúce položky: 
• Správu o projekte I. a II. – obsažná 
správa projektu a jej vplyv na 
cieľové skupiny 
• Finančná správa I. – príspevky od 
Renovabis, vlastné platby a 
príspevky, platby a príspevky tretích 
strán, práca , materiál + ostatné 
• Finančná správa II. – 
dobrovoľnícka práca v počte 135 
hod. v sume 607,50 € 
• Zoznam výdavkov v sume 9. 000, 
90 € 
• Doložené kópie faktúr v sume 9. 
000, 90 € schválené duchovným 
správcom Kanné, predsedom 
Komisie katolíckych skautov a 
ústredím SLSK 
• Oficiálne potvrdenie arcibiskupstva 
Košice (nakoľko sa pri predkladaní 
projektov na Renovabis žiada súhlas 
arcibiskupa), že duchovným 
správcom skautského duchovného a 
vzdelávacieho strediska KANNÉ je 
Mgr. M. Raškovský, ktorý zároveň 
dohliada na priebeh a vyúčtovanie 
získaného grantu 

• Publikované a medializované 
správy o projekte - Skautské zvesti 
a oblastníky VSO 
• Fotodokumentácia o vykonanej 
rekonštrukcii 
• Žiadosť o ďalší príspevok v sume 
9. 000 € z konečnej sumy vo výške: 
18 000 € 

Všetky tieto doklady boli preložené 
do anglického jazyka a v počte cca 
100 strán zaslané na nadáciu 
RENOVABIS. Tým sa uzavrela prvá 
etapa rekonštrukcie chaty Kanné, a 
preto poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa svojou činnosťou pričinili o 
zdarný priebeh ukončenia prvej fázy 
rekonštrukcie a zároveň ukončenia 
aj prvej fázy projektu. 
 
A ako sme už boli z ústredia SLSK 
informovaný, kontrola v Nemecku 
zaslanej prvej fázy projektových 
správ a vyúčtovania prebehla 
výborne a dňa 4. júla 2011 nám 
nemecká nadácia RENOVABIS 
zaslala na účet ústredia SLSK 
ďalších 9. 000 €. 
 
 
Hor sa do ďalšej prace !!! Tento krát 
už ideme z kopca ! 
 

 
Xavier  

foto: Tammy  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESTOVANIE 

Kopparbo  

Skauting má oproti väčšine 
mládežníckych organizácií 
jednu výhodu – je 
medzinárodný. To znamená, 
že sa človek cíti všade ako 
doma. Jediné, na čo si musí 
zvyknúť, je, že naňho ostatní 
nehovoria ľúbozvučnou 
slovenčinou. Pod heslom 
„ świat mój dom“  sme sa 
teda rozhodli okúsiť trochu 
severu, trochu švédskeho 
skautingu, trochu 
dobrovoľníčenia a hlavne 
veľa zábavy... smer 
Kopparbo. 
 
Čo? 
 
Kopparbo je skautské 
centrum vo Švédsku. 
Nachádza sa v krajine 
Dalarna, 200 km 
severozápadne od 
Štokholmu, samozrejme ako 
všetko vo Švédsku – 
uprostred ničoho. To 
znamená, že najbližšie 
mestečko veľkosti Diera č.3 
je vzdialené 20 km. 
Smrekové lesy plné hríbov, 
brusníc, brusníc a brusníc sú 
všade naokolo. Lanovky, 
džambodráhy, prístrešky a 
duchovi sú v cene aj bez 
príplatku. Kde nie sú lesy, 
rozprestiera sa jazero také 
veľké, že aj Liptovská Mara 
by sa utekala skryť do kúta. 
Príroda tu nie je len taká 
obyčajná, keďže Kopparbo 
leží v chránenej oblasti 
(niečo ako CHKO u nás). Ku 
kempu patrí pár typických 
červených švédskych 
domčekov s bielymi oknami, 
pár chatiek a rozľahlé lúky na 
táborenie.  

Súčasťou kempu je kováčska 
dielnička, prírodná pekárnička a 
prírodovedná miestnosť. Názov 
Kopparbo je odvodený od slova 
koppar – cupprum - meď. Kemp totiž 
stojí na medenej hore, kde aj 
priezračná voda v jazere má medený 
nádych. Znak medi je totožný s 
biologickým znakom samičiek, a aj 
Kopparbo ho má v názve. 
 
Čo tam? 
 
Pri chode takéhoto centra sa robota 
nájde vždy. Ak sú v kempe skupiny 
(skautov alebo neskautov), treba im 
pomáhať pri aktivitách, ktoré kemp 
ponúka. Istiť na dvoch lezeckých 
vežiach, helfnúť s nosením člnov 
(prípadne s vylievaním vody z nich), 
sprevádzať na lanových dráhach, piecť 
chlebík alebo pizzu, ukazovať pod 
binokulárnou lupou žilnatinu bylín a 
krídla hmyzu...  
 
Keď skupiny odídu, dobrovoľníci po 
nich upratujú chatky, sušia a skladajú 
stany, čistia latríny, kosia trávu a 
pripravujú táborisko pre ďalších 
návštevníkov. Na konci leta sa 
Kopparbo postupne pripravuje na 
zimu, preto sa čistia a odkladajú veci 
používané počas celého leta. Ak zvýši 
čas a hlavne dostatok dobrovoľníkov, 
postupne sa maľujú okná a domčeky. 
Práca niekedy jednoduchá, inokedy 
ťažšia, ale v skupine ľudí, ktorí si z 
každého nudného komára urobia 
zábavného somára, ide vždy od ruky. 
 
Kto tam? – Volunteers 
 
Dobrovoľníci sa v Kopparbe majú ako 
prasatá v žite. Bývajú v spoločnom 
domčeku „Norra“, od roboty sa 
pretrhnúť nejdú, iba neustále 
uspokojujú svoje žalúdky. Ak nespia, 
tak sa kúpu v jazere, grilujú, mastia 
karty alebo sa vyvaľujú v saune. 
Spoznať ich možno podľa typických 
červených tričiek a mikín, ktoré často 
už stratili svoju farbu.  
 
Základom dobrovoľníka je úsmev na 
tvári, pretože keď sa zabáva on, 
zabávajú sa aj návštevníci. Tejto 
jednoduchej matematike správcovia 
kempu veľmi dobre rozumejú, a tak 
nám každú chvíľu pripravovali aktivity 
ako teambuilding, international 
evening, karaoke show a na záver 
rozlúčkové párty.  Preto je Kopparbo 
miestom, kde sa ľudia nadšene 
vracajú.    

My tam  
 
Okrem našej česko-slovenskej posádky o troch 
členoch sme v Kopparbe objavili samozrejme 
nejakých tých blonďavých Švédov a aj tmavých 
Rumunov. Všetko „crazy“ ľudia, čo ma nútilo 
rozmýšľať, či to nebude tou národnosťou. Vznikla z 
nás zaujímavá európska miešanina, v ktorej sa 
vždy našiel niekto, kto dokázal okoreniť deň.  

Najočarujúcejšia bola 5-ročná dcérka rumunských 
správcov kempu – BuBu, ktorá sa s vami dokázala 
plynule porozprávať po rumunsky, anglicky a 
švédsky. Nedá mi ešte nespomenúť dve 
najdôležitejšie slová dobrovoľníkov: - boda  je 
heslo, keď každý, kto má 2 ruky, 2 nohy a plavky, 
beží do jazera. Druhé slovo je fika  - je to niečo ako 
čaj o piatej, avšak maškrtiť sa môže čokoľvek a 
kedykoľvek ☺ 
 

Spokojnos ť 
 
Nadovšetko! Kopparbo je raj na Zemi. Aspoň pre 
mňa bol. Na mesiac som bola súčasťou Bí-Pího 
sna o skautskom centre, kde sa môžu stretávať 
skauti z celého sveta a spolu tvoriť spoločenstvo 
osožné pre iných. A opäť som bola očarená úplne 
novým rozmerom skautingu. 
 

text a foto:  Maša 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možno Ty?  
NÁBOR 

Slovenský skauting, Duchovná rada Slovenského 
skautingu, Komisia katolíckych skautov hľadá 
skautských členov do projektového tímu  pre 
tvorbu skautských projektov v rôznych oblastiach. 
 
Podarilo sa nám: 
• Od roku 2005 – 2011 spolufinancovanie 
cestovných grantov a účastníckych poplatkov na 
seminároch a konferenciách ICCS spojených s 
výjazdmi a členstvom SLSK v International Catholic 
Conference of Scouting v celkovej sume: viac ako 
20 000 Eur 
• V roku 2009 – z grantu International Catholic 
Conference of Scouting – ICCS – EM suma: 2 200 
Eur na vzdelávací grant pre Slovenskú ekumenickú 
lesnú školu 
• V roku 2010 – z grantu nemeckej katolíckej 
nadácie RENOVABIS suma: 10 000 Eur pre 
programové aktivity SLSK (kurz duchovných aktivít, 
duchovná obnova, Slovenská ekumenická lesná 
škola, kurzy Búranie bariér a pod.) 
• V roku 2010 – z grantu nemeckej katolíckej 
nadácie RENOVABIS suma: 18 000 Eur na 
stavebný grant dokončenia skautského strediska 
Východoslovenskej skautskej oblasti chaty Kanné 

Ponúkame:  
 
• možnosť skautského a profesionálneho rastu 
• skautskú duchovnú formáciu podľa tradície R. B. Powella 
• tvorivý, profesionálny tím a zahraničné kontakty 
• pohyblivý a zmysluplný čas pri tvorbe zaujímavých projektov 
• skúsenosť s prípravou domácich a zahraničných projektov  
• prax pri tvorbe voľnočasových vzdelávacích a rozvojových 
projektov 
• možnosť podieľať sa na koordinovaní národných projektov 
• cestovanie po Európe a zvyšku sveta, kurzy a semináre doma i v 
zahraničí 
• rôzne možnosti hľadania financovania pre zbory a oddiely SLSK 
 
Požiadavky: 
 
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
• absolvovani e niektorej z lesných škôl a získaný vodcovský 
dekrét – vítané   
• skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí výhodou 
– vítané  
• znalos ť prostredia Slovenského skautingu a religiozita –  
vítaná  
• skúsenosti v činovníckych funkciách SLSK a s písaním 
grantov  – vítané 
• priebežné pracovné nasadenie a schopnos ť pracova ť v tíme 
• počítačová gramotnos ť a anglický jazyk - vítané 
• nadšenie, ak čnos ť, tvorivé myslenie a veselý duch 
• zodpovednos ť, spo ľahlivos ť a komunikatívnos ť 
 
 
 
Kontakt: 
 
Svoj motivačný list spolu so stručným skautským popisom svojej 
doterajšej činnosti posielajte na adresu: daniel.slivka@unipo.sk 
 

 
Xavier  

foto: archív SELŠ  

Oblastný 
zraz 

Miesto: 

Pod hradom Brekov 
Dátum: 

9.9. – 11.9. 2011 
Učastnícky poplatok: 

1,50 € 
Čo so sebou: 

jedlo na celý víkend, stan, karimatka, 
spacák, rovnošata, ostatné skautské 
vymoženosti...  
 
Kontakt: 

Michal Novák – 0908 326 705 
michal.novak8@gmail.com 

Michal Rabatin – 0908 639 523 
miso233@gmail.com 

roveri 

15+ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tammy & Barborka 
 
V mene všetkých skautov a skautiek VSO 
blahoželáme a prajeme v spoločnom 
živote veľa lásky, pokoja, radosti, štastia, 
zdravia, pohody, energie do každého 
spoločného dňa... 
 
Zároveň ďakujeme za vašu prácu, službu 
a čas venovaný skautingu a VSO a 
prajeme veľa nových skautských 
dobrodružstiev... 
 

18. jún 2011 

GRATULUJEME  

Rayen & Pastelka 
 
Oblastník spolu so skautmi a skautkami z VSO vám želá 
v spoločnom živote hojnosť Božieho požehnania a milostí, 
veľa odvahy a trpezlivosti v láske a samé šťastné dni. 
 
 
Netrpezlivo očakávame aj nové skautské prírastky :) 

 
 
 
 

14. máj 2011 

6. august 2011 

Rišo & Saška 
 

VSO vám prostredníctvom Oblastníka 
želá v spoločnom živote veľa lásky, 
porozumenia, šťastia, radosti 
a v plnosti prežité spoločné chvíle. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokapaté ma čatá MUSIC 

Venované šetkým keri su snami! 
Chcem zvýši ť skautské po četné 
stavi! Kto pozná text, nech 
spieva snami! Chcem vidie ť 
kýva ť tie vaše hlavy! 
 
 
akordy: E,H,G,A 
 
 
1. Ukázal by som vám ich rád 
No na balkóne ich nechal brat. 
Zdvihol sa vietor a za čalo lia ť. 
Všetkých 10 ma čiek muselo 
pokapa ť! 
Jeijeijeeeeee.......jeijeijeeeeeeee 
 
2. Otázka bola, kde ich zakopa ť. 
Brat navrhoval nechajme ich tak.  
No vzduch už za čínal zvláštne 
voňať. A ja st ále, že kde ich 
zakopa ť ! 
Jeijeijeeeeeee.......jeijeijeeeeeeee  
 
Kde ich dáme, rozmýš ľajte. 
Rozmýš ľajte, kde ich dáme 
Pokapaté - Ma čatá ! 
Jeijeijeeeee....vouvouvouuuuuu 
 

3. Sestra už chcela deratyzera 
vola ť. Keď v byte kost ňaki začali 
sa schádza ť. Pokúšal som sa ju čo 
najviac zdrža ť. Zatiaľ čo brat už 
začal kopa ť. Hrob pre pokapaté –  
Mačatá ! 
Jeijeijeeeeeee.....vouvouvouuuu 
 
4. Nakoniec sme ich zakopali na 
susedov dvor. Sused to je taky 
podlý zakerný tvor. Ale pani, dámi 
neodchadzajte skôr. Ve ď to je len 
taký mali čký fór . O pokapatých –  
Mačatách ! 
Jeijeijeeeeeee.....vouvouvouuuuu 
 
english version 
 
5. Worls vonr bady every wou. 
Ambadrs comon hery dzigli nau. 
Tyring sou watr sport cloudy for 
you. 
Nomathers enybady poweri yee. 
Vouvouvouuuuuuuu. 
Jeijeijeeeeeeeeeeee. 
Privitaging skuuuuuuul. 
Evryd naaaaaaaaaaaau. 
DEAD CAT !!! 

text: Falko  
hudba: Falko 
foto: internet 

GRANT 
Búranie barier  

Slovenský skauting, Duchovná rada 
SLSK, Komisia katolíckych skautov 
vyhlasujeme grantové kolo s názvom: 
Búranie bariér - 3 000 Eur 
 
Ciele: 
 
• podpora kresťanských 
náboženských tradícií R. B. Powella, 
začlenenie princípov tolerancie a 
ekumenického dialógu do skautského 
programu 
• spoznanie duchovnej oblasti 
výchovného programu SLSK, rozvoj 
zrelej skautskej osobnosti 
• získanie prehľadu a orientácie v 
oblasti všeobecných duchovných 
princípov v skautingu, bližšie 
spoznanie pôvodných kresťanských 
princípov 
• poznanie rôznych kresťanských 
tradícii na Slovensku (katolícka, 
evanjelická, kalvínska, pravoslávna a 
iné) 
• eliminácia predsudkov voči 
náboženstvám, ako aj hodnotovým 
alternatívam v rámci kresťanstva i 
mimo neho, akceptovanie 
náboženskej tolerancie a 
ekumenizmu 
• pochopenie významu skautskej 
katolíckej tradície na Slovensku 

• rozvoj duchovnej činnosti oddielov a 
zborov 
• budovanie spolupráce s farnosťami 
v rámci kresťansky orientovaných 
zborov 
 

Účastníci:  
 
Vodcovia, oddiely a zbory v SLSK 
 
Termín:  
 
Do 30. septembra 2011 zaslať 
formulár v elektronickej podobe na 
Ústredie SLSK mail:  
granty@scouting.sk  

Možnosti:  
 
- refundácia doteraz uskutočnených aktivít 
v súlade s cieľmi výzvy 
- prednášky, akcie, cvičenia a aktivity, 
ktoré účastníkov oboznámia a prakticky 
asimilujú členov SLSK s históriou, tradíciou 
a hodnotami v kontexte súčasných hodnôt 
v skautingu  
- vytvárať pre radcov a vodcov spoločné 
aktivity pre náboženskú akceptáciu a 
toleranciu, vnímať náboženskú 
diverzifikáciu, poukázať na prínos a 
význam duchovnej formácie pre rozvoj 
skautskej osobnosti všeobecne, v rámci 
kresťanstva, ako aj iných hodnotových 
alternatív 
- zrealizovať vnútornú kampaň na 
poznanie a uvedomenie si hodnôt 
skautingu pre rôzne vekové skupiny  
- ponúknuť všeobecné a konkrétne 
návody, ako tvoriť dobrý, pútavý a zároveň 
náučný duchovný program, ako využívať 
prostredie, pracovať s emóciami svojich 
členov, ako si pomôcť so súčasnými 
trendmi a zapojiť ich do programu 
 
Bližšie špecifiká budú už zaslané 
najúspešnejším projektom 
 

Xavier  
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