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OBLASTNÁ RADA 

Oblastná rada Východoslovenskej oblasti pracovala v roku 2013 
v dvojitom zložení. V novembri sa uskutočnilo výročné oblastné zhromaždenie, 
na ktorom boli zvolení jej noví členovia. 

 

ZLOŽENIE OBLASTNEJ RADY DO 09.11.2013 
 
- vodca oblasti a jej štatutárny zástupca:  Mgr. Martin Raškovský 
- zástupca vodcu:      PhDr. Daniel Slivka 
- oblastný inštruktor:     Ing. Richard Kuna 
- člen rady (rozvoj):     Michal Novák 
- členka rady (tajomníčka)    Martina Cupráková 
- ekonóm:       Jozef Mikloš 
 

ZLOŽENIE OBLASTNEJ RADY OD 09.11.2013 
 
- vodca oblasti a jej štatutárny zástupca:  Ing. Michal Rabatin 
- zástupca vodcu:      Mgr. Martin Raškovský 
- oblastný inštruktor:     PhDr. Daniel Slivka 
- člen rady (rozvoj):     Michal Novák 
- ekonóm:       Ing. Michal Macák 
 
Oblastná rada sa pravidelne schádzala na rokovaniach oblastnej rady. 

Zástupcovia oblasti sa zúčastnili na malom sneme. Na týchto rokovaniach sa 
riešili aktuálne otázky týkajúce sa fungovania oblastí a zborov. V priebehu roka 
sa uskutočnili aj tri oblastné rady rozšírené o zástupcov východoslovenských 
organizačných jednotiek (zborov a samostatných oddielov). V priebehu roka sa 
uskutočnili aj tri oblastné rady rozšírené o zástupcov východoslovenských 
organizačných jednotiek (zborov a samostatných oddielov) a výročné oblastné 
zhromaždenie, na ktorom boli  zvolení noví členovia oblastnej rady. 

Tok informácií bol pravidelne zabezpečený informačným bulletinom, 
Oblastníkom. Bulletin vychádza iba v elektronickej pdf. podobe. Šéfredaktorom 
Oblastníka bol naďalej Dávid Rikk (112. zbor Prameň, Prešov – Sekčov). 
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PRIORITY VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI 
A OBLASTNEJ RADY 

Priority Východoslovenskej oblastnej rady Slovenského skautingu a jej 
výkonného orgánu oblastnej rady vyplývajú zo Stanov a  Organizačného 
poriadku Slovenského skautingu, i úloh z prijatého uznesenia na výročnom 
oblastnom zhromaždení. Sú v súlade so strategickým plánom Slovenského 
skautingu. 

• zabezpečovať základné vzdelávanie nových dospelých dobrovoľníkov 
(nad 15 rokov), ktorí prejavili záujem pracovať s mládežou na úrovni 
oddielu, či zboru a vedúcich malých detských kolektívov – radcov družín 
vo veku 14 až 17 rokov. 

• zabezpečovať tok informácií medzi ústredím – oblasťou – zbormi, ako aj 
tok informácii medzi zbormi zoskupenými v oblasti navzájom. 

• zabezpečovať poradenskú a servisnú službu pre činovníkov zborov 
Východoslovenskej oblasti a svojou publikačnou činnosťou vydávať 
metodické materiály. 

• zabezpečovať oblastné akcie pre širokú členskú základňu zborov v oblasti 

• napomáhať pri vzniku nových organizačných jednotiek, hlavne v mestách 
a obciach kde doposiaľ skauting nepôsobil (resp. pôsobil a zanikol). 
Napomáhať existujúcim zborom pri riešení problémov, resp. vzniklých 
kríz. 

• realizovať rekonštrukciu Oblastného vzdelávacieho strediska Kanné.  

• podieľať sa v spolupráci s ostatnými oblasťami Slovenského skautingu 
a náčelníctvom SLSK na plnení cieľov organizácie. 
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ČLENSKÁ ZÁKLAD ŇA 

Východoslovenská oblasť zahŕňa plošne veľké územie väčšej časti 
Prešovského a Košického vyššieho územného celku. Počtom členskej základne 
sa zaraďuje do prvej polovice oblastí Slovenského skautingu. Skautské oddiely 
a zbory pracujú v meste Košice, okresoch Humenné, Košice okolie, 
Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou. 

V roku 2013 bolo v oblasti registrovaných 785 skautiek a skautov v 11 
zboroch a 2 samostatných oddieloch. V tomto roku sa zaregistroval nový zbor – 
33.zbor Prešov – Solivar. Celkovo je 39 oddielov, z toho vĺčatá/včielky 7, 
skauti/skautky 22, roveri 5, dospelí 4, rodinný skauting 1. 

 
V oblasti pracovali tieto zbory a oddiely: 

Číslo org. j. 
Organizačná 
jednotka 

Sídlo  
Počet reg. 
členov 

33.  zbor Ordo-Salinae Prešov-Solivar 80 
49.  zbor Geronimo Prešov 99 
65.  zbor Brabeňaki Sabinov 48 

67.  Zbor Stropkov 70 
68.  zbor Biele vrany Košice 98 
74.  Zbor Košice 23 

112.  zbor Prameň Prešov-Sekčov 101 
115.  zbor Skudos Lipany 24 
120. zbor prof. P. Bileca Humenné 33 
126.  zbor prof. Hlaváča Hermanovce 80 

133. zbor Čičva Čičava 95 
7. oddiel Salamandry Košice  10 
8. oddiel J. Murgaša Kysak 24 

 
V tomto roku oslávil 60 rokov dlhoročný oblastný činovník Jozef Mikloš 

– br. Mufi. 
Významným úspechom oblasti je aj sestra Tánka Treľová, ktorá bola na 

Malom sneme ocenená najvyšším skautským vyznamenaním – Rádom 
strieborného štvorlístka. 
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VZDELÁVANIE 

V okruhu vzdelávania pri klasických kurzoch dosahuje oblasť štandardné 
výsledky. V budúcnosti bude potrebné rozšíriť ponuku v rámci voľných 
modulov zameraných na zvyšovanie kvalifikácie na úrovni zborových 
činovníkov. V uplynulom roku Východoslovenská oblasť organizovala tieto 
kurzy: 

V priebehu roka pod vedením oblastného inštruktora Ing. R. Kunu sa 
uskutočnil štvorvíkendový radcovský kurz. Radcovské skúšky sa  uskutočnili na 
Oblastnom vzdelávacom stredisku - Kanné koncom septembra. Kurz úspešne 
ukončilo 16 radcov. 

Každoročne organizovaný Kurz prvej pomoci zameraný na krízové 
situácie, ktoré môžu vzniknúť najmä na táboroch, ale i v bežnom skautskom 
živote. Za jeho organizáciu vďačíme bratovi Jánovi Brezovi, záchranárovi 
Košickej záchranky, s kolegami. 

V spolupráci s Duchovnou radou SLSK sa uskutočnil duchovný kurz 
INDULONA. Kurz viedli  Doc.PhDr. Daniel Slivka a Mgr. Jana Vinterová. 
Realizáciu kurzov zabezpečoval 68.zbor Biele vrany Košice. Kurzu sa zúčastnili 
roveri nielen z Východoslovenskej oblasti, ale aj ostatných častí Slovenska. 

Motivačno – metodický kurz Pod petrolejkou na Kannom, ktorý viedli 
Doc. PhDr. Daniel Slivka a M. Novák. Tohto kurzu sa zúčastnili radcovia 
a činovníci prešovských zborov - 49. zboru Prešov, 112. zboru Prameň Prešov – 
Sekčov, 65.zboru Sabinov, 67.zboru Stropkov,  126.zboru Hermanovce, 
8. oddielu Kysak, 133. zboru Čičava, 1. samostatného oddielu Lipy Vranov nad 
Topľou, 68. zboru Košice. 
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OBLASTNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO KANNÉ 

Po úspešnom ukončení prvej fázy rekonštrukcie za výraznej podpory 
z nadácie Renovabis zo septembra 2010, ktorá bola začiatkom roka 2013 
kompletne vyúčtovaná a odoslaná záverečná správa tohto projektu, v roku 2013 
pokračovali rekonštrukčné práce aj z vlastných zdrojov. S väčšími prácami sa 
začalo až v druhom kvartáli, čo bolo spôsobené dlhou zimou. 

K najvýznamnejším kvalitatívnym posunom na chate v roku 2013 určite 
patrí: 

a) montáž fotovoltaického systému, ktorému predchádzali prípravné práce 
na tepelné zabezpečenie a ochranu najdôležitejších komponentov 
fotovoltaiky, či úprava elektroinštalácie. Odteraz je chata plne 
sebestačná v rámci osvetlenia a drobných odberov pre notebooky, 
telefony, dataprojektor a pod. 

b) zabezpečenie chaty poplašným zariadením 
c) zakúpenie nového kuchynského riadu (taniere, príbory, hrnčeky), čím 

už aj vybavením bude chata môcť plnohodnotne slúžiť 30 ľudom, 
d) vybavenie podkrovia 18 plnohodnotnými posteľami, s novými 

matracmi a poťahmi 
e) výroba a montáž odkladacích skriniek v predsieni chaty 
f) prebrúsenie a lakovanie starej podlahy a mnohé ďalšie dokončovacie 

práce. 
Rekonštrukčné práce boli korigované s využívaním chaty počas roka tak, 

aby pracovný ruch negatívne ovplyvnil chod chaty tým, že bude po dlhšiu dobu 
nevyužiteľná.  

V  roku 2013 bola chata vyťažená počas 35 víkendov + 3 x letný tábor + 2 
lesná škola. Z toho: 

7 bolo pracovných, 
4 víkendy boli vzdelávacie, 
24 víkendov voľnočasových 
Celkovo za rok 2013 bolo na chate Kanné realizovaných približne 1360 

osobodní, čo je doposiaľ najviac, od kedy je chata v prevádzke.   
Čo sa týka hlavného cieľa na nasledujúce obdobie, prioritou ostáva 

splatenie pôžičiek poskytnutých oblasti v minulom období a z ktorých boli 
financované niektoré investície na chate.  

Každopádne, OVS Kanné oslávi v roku 2014 10 rokov  vo vlastníctve 
Východoslovenskej oblasti, takže by nezaškodilo pripomenúť si túto udalosť 
nejakou príjemnou voľnočasovou akciou na chate. 
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

Roverský oblastný zraz opäť raz nezostal nič dlžný svojej povesti. 
Tajomstvo ohľadom programu a miesta konania bolo rozlúsknuté po ceste 
autobusom až vo Vranove nad Topľou. Prišlo vyše 35 účastníkov. Priebeh zrazu 
po programovej stránke bol na veľmi dobrej úrovni. Pripravoval ho realizačný 
tím vedený členom rady M. Novákom a obl. vodcom Mgr. M. Rabatinom. 

Vydarená oblastná akcia s bohatým programom zameraná na Storočnicu 
skautingu sa uskutočnila na sviatok sv. Juraja pri Svinke. Hlavnými 
organizátormi boli Terézia Hrabčáková, M. Sklenková, M. Novák a Ján Breza 
(Padre). V realizačnom tíme boli roveri a roverky 49.zboru Prešov, 65.zboru 
Sabinov, 68.zboru Košice, 8. oddielu Kysak.  Druhá časť akcie určená pre 
roverov a roverky sa uskutočnila mestskou hrou v nočných Košiciach.  Podujatia 
sa zúčastnilo 265 účastníkov všetkých vekových kategórií. Do dnešných dní 
rekordná účasť. Od detí predškolského veku z oddielu rodinného skautingu po 
oldskautov. Účastníci boli až na jeden zbor zo všetkých organizačných jednotiek 
oblasti. Potešila účasť skautov a skautiek z Medzilaboriec, ktorí sa zúčastnili zo 
najvzdialenejšieho kúta oblasti. Podujatia sa zúčastnili aj záujemkyne o skauting 
z Vranova nad Topľou. Koncom prázdnin za na lúke nad Vranovom nad Topľou 
uskutočnil roverský oblastný zraz, za účasti skautov z Prešova (112.  zbor), 
Košíc (68. zbor), Sabinova, Kysaku, Stropkova a Humenného. Organizačne ho 
zabezpečovali Michal Rabatin a Michal Novák. 

V závere roka oblasť zabezpečovala autobusový zájazd pri príležitosti 
odovzdávania Betlehemského svetla Zväzu poľských harcerov do Zakopaného 
Zájazdu sa zúčastnilo zhruba 100 skautiek a skautov zo  65. zboru Sabinov, 67. 
zboru Stropkov, 112. zboru Prešov - Sekčov, 126. zboru Hermanovce, 8. oddielu 
Kysak, z 33. zboru Prešov – Solivar. 
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ROZVOJ 

Možnosti rozvoja skautingu na východnom Slovensku reálne existujú. Je 
dosť miest a obcí, v ktorých nepôsobí žiadna organizácia, ktorá by aktívne 
vypĺňala voľnočasové aktivity detí a mládeže. Medzi hlavné faktory, prečo 
skauting v mnohých mestách a obciach nepôsobí, resp. aj existujúce skautské 
zbory stagnujú sú najmä: 

a) nedostatok dospelých dobrovoľníkov, ochotných nezištne 
a systematicky pracovať s mládežou 

b) zlá ekonomická situácia rodičov v regióne východného Slovenska 
a ich malá schopnosť financovať záujmovú činnosť svojich detí 

c) odchod skúsených skautských činovníkov za prácou mimo ich 
bydlisko 

d) problém získať klubové priestory 
V júni 2013 sa uskutočnil v Základnej škole vo Vranove nad Topľou Deň 

detí, ktorý zároveň naštartoval vznik nového oddielu. 
Od Septembra 2013 pracuje pod vedením Tánky Treľovej na 

ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou skautský krúžok s približne 15 členmi. 
Členovia krúžku sa v januári 2014 zaregistrovali v SLSK ako 1. oddiel Lipy 
Vranov nad Topľou a oddiel je registrovaný pod oblasťou. Vodcom oddielu sa 
stal Igor Caban a oddiel má v súčasnosti 20 registrovaných členov. 
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KOMUNIKÁCIA 

Komunikáciu môžeme rozdeliť do dvoch hľadísk. Na vnútornú 
a vonkajšiu.  

Vnútorná komunikácia 

V rámci vnútornej komunikácie oblasť realizovala: 
Rozšírené oblastné rady o zástupcov východoslovenských zborov, ktoré 

sa uskutočnili až trikrát ročne. K prejednávanej problematike patrili činnosť 
oblasti, riešenie aktuálnych problémov a vízia smerovania oblasti do blízkej 
budúcnosti. Aj ostatné rokovania oblastnej rady boli verejné a podľa potreby sa 
ich zúčastňovali aj zástupcovia niektorých zborov. 

Pozitívnu úlohu zohráva pri zviditeľňovaní skautingu v regióne vydávanie 
oblastného časopisu. Časopis je vydávaný elektronickou formou na veľmi dobrej 
obsahovej, aj grafickej úrovni. Redakčnú radu vedie D. Rikk. V poslednej dobe 
nie vinou redakčnej dochádza k výpadku príspevkov z činnosti oddielov 
a zborov, aj informáciám o činnosti oblasti. Tým Oblastník stráca svoju 
dokumentačnú hodnotu, ktorú by docenili až naše budúce skautské pokolenia.   

Oblastná rada uskutočňovala služobné cesty spojené jednak rokovaním 
zameraním na rozvoj skautingu, jednak zároveň navštevovala aj fungujúce zbory 
133. zbor Čičava, rozbiehajúci sa oddiel vo Vranove n/T. Členovia oblastnej 
rady sa snažili navštevovať letné skautské tábory zborov v oblasti. 

Podávala návrhy na zmenu Organizačného poriadku a Stanov SlSk. 
Zástupcovia oblasti sa zúčastňovali sa celoslovenských akcií SlSk, malých 

snemov,  rokovaní rád a komisií. 
Členovia rady pri výjazde na Zemplín navštívili aj A. Zabloudilovú, ktorá 

je z dôvodu neexistencie skautingu v Strážskom v súčasnej dobe registrovaná 
v Prešove. 

Vonkajšia komunikácia 

V rámci vonkajšej komunikácie realizovali: 
Zúčastnili sa rozhlasového vysielania Rádia Lumen. V priamom vysielaní 

hovorili o storočnici skautingu a jeho histórii, poslaní a činnosti 
Východoslovenskej oblasti a o aktivitách Duchovnej rady SLSK. 
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HOSPODÁRENIE 

Oblasť hospodári s nemalými finančnými prostriedkami a majetkom. 

Príjmy a výdavky 

Medzi hlavné príjmy patria financie Ministerstva školstva. Sú to jednak 
prostriedky v rámci dotácie pre samostatné oddiely Košice a Kysak. Princíp je 
rovnaký ako pri dotácii pre zbory. Ďalším zdrojom sú financie priamo na 
činnosť oblasti získané podávaním projektov a z grantov nadácií, financie od 
ústredia (10% z členského), účastnícke poplatky za kurzy a voľnočasové 
aktivity, príspevky na prevádzku na Kannom, ostané napr. registračný poplatok 
oddielov, úroky, oddielový príspevok 7. odd. na hradenie nájmu za klubovňu 
a pod. Okrem týchto zdrojov sú to financie získané ako príspevok Obecného 
úradu Kysak (pre kysacký oddiel) a príspevok Mestského úradu Košice (košický 
oddiel) a pôžička, ktorú si oblasť zobrala od fyzických na nákup vybavenia 
chaty – matracov a postelí. 

Samostatnou kapitolou sú fakturované príjmy za ubytovanie na Kannom, 
ktoré sú zdanené a podliehajú 19% dani z príjmu. 

 
dotácia 

MŠ 
10% z 
člen. 

OÚ Kysak, 
Košice 

Granty účast.popl. 
prísp. 
Kanné 

1644,00 478,30 800,00 800,00 1458,00 3184,00 
zdan. 
služby 

registrácia na nájom dary Pôžičky ostatné 

826,00 238,00 572,83 400,00 794,00 219,05 

Spolu 11 414,18€ 
 
Finančné príjmy samostatných oddielov okrem dotácie MŠ, obce Kysak, 

boli z grantov Dobré partie (7. odd. Košice) a odklínanie hradov (8. odd. 
Kysak). Tieto finančné prostriedky sú použité výlučne pre potreby oddielov. 
V prípade LŠ Baobab boli grantové projekty vypracované realizačným  tímom 
lesnej školy pre potreby LŠ. Nakoľko lesná škola nemá právnu subjektivitu, 
projekty boli podané prostredníctvom oblasti. V predchádzajúcom období to bol 
grant Nadácie Tatrabanky a Nadácie Pontis. 

  
Oddiel dotácia MŠ OÚ Granty Spolu 

7. Košice 114,00 150,00       264,00 

8. Kysak 305,00 650,00 200,00 1155,00 

LŠ Baobab     600,00 600,00 
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Výdavky: 
Tohtoročnú najvyššiu položku z pohľadu výdavkov tvorili drobný 

materiál a investície do chaty Kanné. Chata má nové postele a kuchynské 
vybavenie. Štandardne, na prvých miestach výdavkov je materiál a potraviny 
súvisiace s predmetom činnosti – organizáciou voľnočasových a vzdelávacích 
podujatí. Nájom klubovne pre 7. oddiel sa nezmenil, je dlhodobo dohodnutý, 
v rovnakej výške. 

Drvivú väčšinu cestovného tvorí odovzdávanie betlehemského svetla 
poľským bratom. 

Z vyšších položiek ešte stojí za zmienku poskytnutie zálohy na nákup 
materiálu na zhotovenie a dokončenie vybavenia OVS Kanné. 

 

materiál mat. Kanné potraviny 
cestovné 
a doprava 

prenájom nájom 

1905,29 3781,99 2413,26 686,36 212,00 823,00 

služby registrácia 
zálohy 
a vrátky 

daň 
bankové 
poplatky 

poštovné 

213,23 238,00 543,11 206,40 104,11 18,25 

Spolu 11 145,00 

  
Finančný stav oblasti sa oproti minulému roku zlepšil o 269,18€. Tento 

zisk bol vytvorený z nedaňových príjmov. 

Majetok a záväzky 

 
Z investičného majetku Východoslovenská oblasť vlastní chatu Kanné a 

pozemky okolo nej. Už aj dnes trhová hodnota areálu je omnoho vyššia, ako do 
neho oblasť investovala. Pravda, vo vynaložených finančných prostriedkoch nie 
je zahrnutá hodnota práce, ktorú naši členovia vykonali bezplatne. 

Okrem tohoto dlhodobého majetku oblasť disponuje krátkodobým 
majetkom rozdeleným podľa jednotlivých  užívateľov. 

 

VSO Kanné Košice Kysak 
LŠ 
Baobab 

Spolu 

 4530,88 7720,97 1014,56 1373,33 452,74 15092,48 
 
Tento rok sa majetok oblasti rozšíril o postele v hodnote tesne pod 1.000€ 

a vybavenie kuchyne OVS Kanné, čo robí chatu lukratívnejšou. 
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POĎAKOVANIE 

Ďakujeme iným právnym subjektom za spoluprácu a pomoc pri 
zabezpečovaní úloh a akcií usporiadaných Východoslovenskou oblastnou radou. 

Náčelníctvu a ústrediu Slovenského skautingu v Bratislave 
Ministerstvu školstva Slovenskej republiky 
Zborom zoskupených vo Východoslovenskej oblasti za pomoc a podporu 
Nemeckej katolíckej nadácii Renovabis 
Obecnému úradu v Kysaku a mestu Košice 
Duchovnej rade Slovenského skautingu 
br. Tammymu a skautom pracujúcim na chate 
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