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ŽIVOT  PLYNIE  ĎALEJ......

Prvý diel Kroniky skautingu na Východnom Slovensku mapoval obdobie 
od  vzniku  prvých  skautských  oddielov  v regióne  do  tretieho  znovuzrodenia 
skautingu  na  Slovensku.  Informácie  za  uvedené  obdobie  sumarizovali  traja 
autori, ktorí čerpali jednak zo spomienok starých skautov a skautiek, z dobových 
časopisov, či už skautských alebo verejných, zo skautských kroník a množstva 
iných  prameňov.  Materiál  o katolíckom  skautingu  v Michalovciach  nám 
poskytol Ján Mihovič. Cenné dokumenty zapožičal aj MUDr. Smatana – vnuk 
Boženy Uhnákovej – Smatanovej.

Skauting na Slovensku bol trikrát úradne zakázaný. Prvýkrát v roku 1938 
ľudáckou autonómnou vládou.  Časť katolíckych, aj  zväzových skautov vtedy 
prešlo  do  jedine  povolenej  Hlinkovej  mládeže.  Bolo  to  prvé  obdobie 
„skautovania s ľaľiou pod klopou kabátu“. Na rozdiel od časopisu Médium sa 
naša kronika týmto obdobím nezaoberá. Hlinkova mládež organizačne spadala 
pod  Hlinkovu  gardu  a prechod  časti  skautov  a skautiek  do  jej  mládežníckej 
organizačnej  zložky určite  nebol šťastným krokom.  Pozitívnym krokom však 
bola účasť východoslovenských skautov v protifašistickom odboji.

Druhýkrát bol skauting likvidovaný koncom štyridsiatych rokov, kedy sa 
k moci  dostala  komunistická  strana  a podľa  sovietskeho  vzoru  vytvorila  tiež 
jedinú  mládežnícku  organizáciu  -  Čs.  zväz  mládeže,  ktorého  súčasťou  bola 
Pionierska organizácia. Skautskí činovníci boli v týchto dobách prenasledovaní 
a väznení.  Mnoho skautov však v činnosti  pokračovalo vo zväze telovýchovy 
a turistiky, alebo neorganizovane.

Tretíkrát bol skauting zakázaný (znova komunistami) v roku 1970, kedy 
časť bývalých skautov prichýlilo apolitické trampské hnutie. Preto aj posledná 
kapitola prvého dielu pojednáva o nich.

Po vydaní prvého dielu od zborov však mnoho podnetov na doplnenie 
našej  skautskej  histórie  nedošlo.  Zopár  informácií  sme  získali  o skautingu 
v rokoch 1945 – 49 z Humenného a cenné informácie  z Vranova nad Topľou 
z toho istého obdobia nám poskytol bývalý skautský činovník Štefan Košický.

Vychádza druhý diel Kroniky skautingu na Východnom Slovensku, ktorý 
mapuje udalosti od roku 1989. Aj keď od tretieho obnovenia činnosti skautského 
hnutia na Slovensku ubehla veľmi krátka doba,  informácie  z nej  sa  získavali 
ťažšie  ako  z období  predchádzajúcich.  Zrejme  ešte  doba,  kedy  nás  budú 
zaujímať naše korene, ešte neprišla.            



OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU

1989

Pádom  moci  komunistickej  strany  (KSČ)  17.11.1989  začína 
v Československu demokratizačný proces.  Dňa 5.12. náčelníctvo Slovenského 
Junáka  (SJ)  z rokov  1968-70  oznámilo  ministerstvu  vnútra  a životného 
prostredia SSR obnovenie skautskej organizácie na Slovensku a 13.12. zahájenie 
jej  činnosti.  Ministerstvo  VaŽP  SSR  dňa  28.12.1989  pod  číslom 
NVVS/2-1026/1989 povoľuje činnosť Zväzu skautov a skautiek na Slovensku.

Prípravný výbor v zložení náčelník SJ Dr. Ivan Janček, Dr. O. Ďurčanský, 
Ing.  Arch.  Androvič,  Ľ.  Naništa,  Dr.  Turi-Nagy,  a Ing.  V.  Václav  poveril 
činovníkov  na  obnovu  skautingu  v jednotlivých  okresoch:  v Košiciach  B. 
Hornu,  Prešove  P.  Hanudela,  Poprade  J.  Popoviča,  Rožňave  J.  Dulíka, 
Humennom P.  Bileca  a Bardejove  J.  Duckého.  V tej  dobe  bolo v Slovenskej 
republike 37 okresov a už v marci 1990 skauting bol obnovený v dvadsiatich.

V Košiciach  bol 20.12. vytvorený prípravný výbor v zložení B. Horna, 
Ing. M. Jízdný, Ing.  Sasák,  J.  Straka,  F. Lang, neskôr aj  Dr.  G. Legeň,  Ing. 
Knapík a Dr. R. Veselý. V Prešove sa bývalí skauti v prvej polovici decembra 
kontaktujú na člena kmeňovej rady SJ Pavla Hanudela. Mimo ich aktivít robí 
nábor do skautského oddielu aj mladý 18 ročný nadšenec (ktorý sa o skautingu 
dozvedel  zo  starých  príručiek)  Martin  Hajduk.  Po  nadviazaní  vzájomného 
kontaktu bola táto činnosť koordinovaná.

1990

Prvá  oficiálna  schôdza  v Prešove  sa  uskutočnila  11.1.1990.  Schôdzu 
viedol  P. Hanudel  a zúčastnilo  sa jej  okolo 20 bývalých skautov (Kancír,  D. 
Doliak,  Forgáč,  Nagy,  Ing.  Paták,  Ing.  Juščák,  Ing.  F.  Mihalič,  Mikloš,  Ing. 
Revický,  Ing.  Hanzély,  Čillík,  Pošefka,  Vavrek,  M. Trencsényi,  Kopčák,......) 
a vyše  30  mladých  záujemcov  (M.  Hajduk,  V.  Doliak,  A.  Hanzélyová,  K. 
Bohačiková,  Sorger,  Ľ.  Matej,  Čief,.....ktorí  sú  zaradení  do  okresného 
radcovského  kurzu.  Okresnú  radu  viedol  P.  Hanudel,  zástupkyňa  M. 
Eckhausová a jej členmi boli  Ing. Revický, Ing. Hanzély ml. Ing. Paták, Kancír, 
Kardošová. Vo februári začal v Prešove radcovský kurz.

 Dňa 18.1. sa v Žiline konala schôdza náčelníctva so zástupcami okresov, 
na ktorej Košice zastupovali B. Horna a J. Straka. Dňa 19.1. bola v Košiciach 
vytvorená okresná rada v zložení vodca okresu B. Horna, členovia: Ing. Jízdný, 
Straka,  Lang,  Knapík,  Ing.  Sasák,  RNDr.  Legéň,  MUDr.  Veselý.  Oficiálne 
zahájenie činnosti sa uskutočnilo na schôdzi 31.1. ktorej sa zúčastnilo vyše 80 
ľudí. 

Vo februári začal okresný vodcovský kurz, na ktorom sa ustálilo okolo 40 
účastníkov. Ustanovená bola redakčná rada časopisu SKAUT, ktorú viedol G. 



Legén (členovia  rady  Straka,  Dr.  Gašpar,  Ing.  Jízdný,  Lang,  Horna,  Šnajdár 
a Kaman).  V tomto  mesiaci  navštívil  Košice  aj  náčelník Slovenského Junáka 
RNDr. Ivan Janček.

Ustanovujúca schôdza v Prešove. (Na fotografii Kancír, Ing. Paták, Forgáč, 
Juščák, Mikloš, Čilík a ďalší)

V Poprade bol  skauting obnovený 22.3.1990.  Medzi  jeho zakladateľov 
patria okresný vodca Juraj Popovič, JUDr. Princ, Olexa, Skokan,...

V Prešove dňa 7.4. je založený sedemnásťčlenný 1.voj vĺčat, ktorý vedie 
Ing. F. Mihalič (zástupcovia Mikloš a Sabanoš). Po ukončení radcovského kurzu 
vzniká 1.odd. skautov vedený M. Hajdukom (zástupcovia Ľ. Matej, Čief) s 30 
členmi, 18 členný klub oldskautov (vo. Kancír, zvo. Kardošová), 39 členný 1. 
oddiel skautiek (E. Eckhausová, Novotná), 1.roj včielok vedený E. Hrivnákovou 
(zást. D. Liptáková) s ôsmimi včielkami. Spolu 112 skautov a skautiek. Neskôr 
došlo k doregistrácii 14 skautov a 26 vĺčat a v závere roka bolo 152 členov.

Okresnej  rade  v Prešove  podliehal  aj  14  členný  oddiel  vedený  D. 
Blažkom, ktorý vznikol na jar v meste Sabinov. 

V Košiciach  zasielali  registráciu  13.  apríla  a bolo  registrovaných  56 
členov v štyroch oddieloch skautiek, oddielu skautov a oddielu oldskautov.

Nielen pre východné Slovensko bolo významným krokom vydanie prvého 
čísla  časopisu  SKAUT,  ktorý  vydávali  v Košiciach.  Prvé  skautské  sľuby 
uskutočnili  Košičania  pri  vyvieračke  sv.  Ladislava  nad  obcou  Debraď 
v Slovenskom krase. 

Prešovčania  prvé  skautské  sľuby  (M.  Hajduk,  Ľ.  Matej,...)  uskutočnili 
v máji v lokalite Dawsom pod Bachurňou.



Dňa 25.5. sa v Žiline uskutočnil IV. Skautský snem, ktorého z Prešova sa 
zúčastnili  Hanudel,  Nagy,  Kancír,  Revický,  Mikloš,  M.  a E.  Eckhausové, 
Kardošová,...    Na    sneme  bol  prijatý  názov  organizácie  SLOVENSKÝ 
SKAUTING. Z východniarov bol za člena náčelníctva zvolený Bohuslav Horna 
z Košíc.

Skauting  sa  začal  obnovovať,  alebo  úplne  vznikať  v rôznych  mestách 
a obciach východného Slovenska. Občas dochádzalo ku kurióznym situáciám. 
Na Košickú OR sa kontaktoval Jozef Murcko z Plavča (okr.  Stará Ľubovňa), 
ktorý sa aj zúčastnil vodcovského kurzu SÚLŠ na chate Ostré. Potom sa zistilo, 
že si pomýlil skauting s trampingom a nakoniec založil trampskú osadu Severka.

V Humennom  sa  pokúsil  obnoviť  skauting  Pavol  Bilec.  Napriek  jeho 
úsiliu skauting v meste stagnoval.

Chlapčenský zbor v Prešove v dobe od 7. do 21.7. táboril na Mangľovej 
pod Bachurňou. Zúčastnilo sa ho 50 skautov, vĺčat a činovníkov. Viedol ho Ing. 
Revický – Grizzly.  Tábor  navštívili  aj  redaktori  košického SKAUTA. V tom 
istom čase 10 dní táboril dievčenský zbor v neďalekom  Nižnom Slavkove.

Po ukončení vodcovského kurzu v Košiciach začali  naplno pracovať aj 
košické  oddiely.  Košická  okresná  rada  pokračovala  vo  vydávaní  časopisu 
SKAUT.

Dňa 30.10. navštívil Prešov náčelník Slovenského skautingu (SLSK) Dr. 
Ivan  Janček  –  Maršál.  Koncom  roka  sa  východoslovenské  zbory  prvýkrát 
zapojili do medzinárodnej skautskej akcie Betlehemské svetlo.

1991

Po počiatočnom nadšení  sa počty skautov a skautiek stabilizujú. Nie je 
dostatok kvalifikovaných vodcov a radcov. Tam, kde sa podarilo získať mladých 
činovníkov a skautov z rokov 1968-70 oddiely rastú. Činovníci z období 1. ČSR 
a rokov 1945-49 už nie vždy dokážu nadviazať kontakt s mládežou. Vznikajú 
generačné  problémy  a tam  záujem  o skauting  ochabuje.  V Prešove  došlo 
k poklesu členskej základne zo 152 na 121 skautov a skautiek. I.zbor vedie J. 
Nagy  (  vodcovia  oddielov  /v.o/:  Ľ.  Matej,  Sorger,  Kancír),  II.zbor  vedie  D. 
Doliak – Balú (v.o: Ing. Mihalič, Mikloš a Ing. Hanzély) a I.zbor skautiek vedie 
E. Eckhausová (v.o: Tomková, Guľvasová a Wágnerová). V prvej polovici roka 
dochádza  k rozporom medzi  chlapčenským a dievčenským kmeňom.  Okresný 
vodca P. Hanudel odstupuje z funkcie. Dočasne chlapčenský kmeň vedie Ing. 
Revický, neskôr bol za okresného vodcu zvolený Ing. Ján Hanzély.

V rámci  okresu  Prešov  je  registrovaný  21  členný  oddiel  skautiek  a 28 
členný oddiel skautov v obci Brestov. Zbor vedie Ing. J. Berta. V Sabinove je 16 
členný oddiel skautov vedený Blažkom a 7 členná družina skautiek vedená M. 
Tekeľovou.

V dňoch 23. až 25.mája Košice navštívila skupina anglických skautských 
činovníkov  z mesta  Taunton.  Pri  Jasove  sa  s nimi  uskutočnilo  spoločné 



táborenie (asi 50 účastníkov všetkých vekových skupín) s bohatým programom, 
medzi ktorým nechýbal ani country bál.

Prešovskí  a  sabinovskí  skauti  pod  vedením  D.  Blažka  táboria  pri 
Renčišove.  Po  nich  sa  v tejto  lokalite  uskutočnil  tábor  II.zboru  vĺčat,  ktorý 
viedol Ing. Revický. Počasie počas tábora bolo daždivé. Táborilo okolo 50 vĺčat 
a činovníkov. Tábor navštívil vodca chlapčenského kmeňa V. Rubeš – Akela. 
Prešovské skautky táborili v Nižnom Slavkove. Chlapčenskú vodcovskú lesnú 
školu (CHVLŠ) v tomto roku absolvoval V. Doliak – Četan.

Dňa  18.8.  sa  prešovské  skautky  a skauti  zúčastnili  pietného  odhalenia 
pamätníka obetiam holocaustu. Slávnosti sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia 
Slovenskej republiky a štátu Izrael. Začiatkom jesene vedenie 3. oddielu skautov 
namiesto Ing. Hanzélyho preberá I. Veidner.

Odhalenie pamätníka obetiam holocaustu v Prešove, na ktorom sa zúčastnili najvyšší 
predstavitelia Slovenskej republiky a štátu Izrael

V regióne okrem Slovenského skautingu pôsobí  na juhu,  ktorí  obývajú 
príslušníci  maďarskej  národnosti  aj  početný  Zväz  maďarských  skautov  na 
Slovensku. Aj keď obe organizácie podpísali dohodu o spolupráci, kontakty sú 
veľmi slabé. Na východnom Slovensku sa objavila aj organizácia PLAST – zväz 
skautov  a skautiek  ukrajinskej  a rusínskej  mládeže.  Je  to  však  málo  známa 
organizácia, väčšina Rusínov a Ukrajincov zo severovýchodného Slovenska je 
organizovaná  v Slovenskom  skautingu.  Okrem  spomínaných  organizácii 
v Prešove  a Košiciach  pôsobí  aj  Pfadfinder,  málopočetná  celoslovenská 
organizácia skautského typu.
 



1992

V prvej polovici 90-tych rokov sa rozbieha skautská činnosť v okresoch 
Spišská Nová Ves,  Rožňava,  Michalovce,  Humenné (na obnove skautingu sa 
podieľa  P.  Bilec),  Vranov  nad  Topľou  (skauting  zakladajú  Anna  a Michal 
Treľovci). Z kusých informácií vieme, že bol obnovený aj v Bardejove, kde sa 
uskutočnil aj letný tábor (jedným z vedúcich na tábore bol aj D. Hutňan). Po 
čase  však  bardejovský  skauting  opäť  zanikol.  V Medzilaborciach  založil 
skautský oddiel bývalý prešovský skaut gréckokatolícky duchovný F. Krajňák. 
Oddiel nebol registrovaný v SLSK. 

Okresným vodcom v Michalovciach je Ján Mihovič. V okrese sú zbory 
Michalovce (vedúci činovníci Mihovič, MUDr. Merkl, Bočák), Strážske (Anna 
a Václav  Zabloudilovci),  Slovenská  Kajňa  (K.  Konečná)  a jeden  oddiel  vo 
Veľkých Kapušanoch. Šestnásť členov zboru v Michalovciach v tomto roku sa 
zúčastnilo zájazdu do Prahy. Okresná rada zorganizovala radcovský kurz s 19-
timi účastníkmi a prevádzkovala detské dopravné ihrisko v Michalovciach. 

V Prešove na cirkevnej základnej škole vzniká 4. oddiel skautov, ktorý ale 
v priebehu roka zanikol.  3. oddiel skautov pod vedením I. Veidnera podnikol 7-
dňový putovný tábor. Ďalšie dva týždne potom táborili s II. zborom  Renčišove. 
1.  oddiel   skautov   pod   vedením   M. Hajduka  táboril  pri  Tichom Potoku  v 
Levočských vrchoch.

V Prešovskom  okrese  funguje  I.zbor  Brestov  (vodca  zboru  /vzb/  Ing. 
Berta) a I.zbor Sabinov (vzb. D. Blažko). Zbory spolupracujú s okresnou radou 
a zvlášť v sabinovskom zbore, ktorí  vedú mladí  činovníci vyvíjajú všestrannú 
a zaujímavú činnosť.

Na Slovensku vychádza jediný skautský časopis SKAUT, ktorý vydáva 
Košická  okresná  rada.  Nastávajú  však  problémy  s finančným  zabezpečením 
tlače a prestáva vychádzať pravidelne.

V Trenčíne  sa  uskutočnil  V.  skautský  snem.  Do  ústredných  orgánov 
SLSK z Východného Slovenska nebol nik zvolený. Na sneme zlatá medaila za 
vernosť  bola  udelená  M.Eckhausovej  z Prešova,  A.  Felberovi  a B.  Uherovi 
z Popradu  a Dulíkovi  z Betliara.  Z východniarov  žijúcich  v Bratislave  bola 
udelená Ing. Havránkovi. 

V tomto  roku  zaznamenávame  aj  prvé  pokusy  o vytvorenie  skautskej 
oblasti  na  Východoslovenskom  kraji.  Jednania  sa  uskutočňovali  v Košiciach 
a zúčastňovali  sa  ich  Horna,  Jízdný,  Šnajdár,  Straka,......  z Košíc,  Hanzély, 
Revický, Paták, Kancír, Kardošová,... z Prešova, Lenárt zo Strážskeho a ďalší. 

V publikačnej činnosti sa činí Okresná rada v Košiciach. Časopis SKAUT 
vychádza s farebnou obálkou, sú však problémy s jeho financovaním. Časopisy 
vydávajú  aj  košické  oddiely,  napr.  oddiel  delfínov  Delfinárium,  časopis 
2.oddielo Hohohó, či bulletin okresnej rady Spravodajca. Inštruktor SÚLŠ Ing. 
M. Jízdný vydal výbornú príručku NOVÁČIKOVSKÁ. 
V Poprade skauti vydávali časopis Orlie pierko.



1993

1.1.1993 došlo rozhodnutím slovenskej  a českej  politickej reprezentácie 
k rozpadu  Českej  a Slovenskej  federatívnej  republiky.  Nezávisle  od  názorov 
prevažnej väčšiny obyvateľstva došlo k vyhlásenie dvoch samostatných štátnych 
subjektov. Nakoľko nás vo WOSM a WAGGGS zastupoval strešný federálny 
orgán  Český  a Slovenský  skauting  (náčelník  V.  Břicháček),  stratili  sme 
vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky členstvo v oboch medzinárodných 
orgánoch. 

V Prešove  bolo  registrovaných 
146  členov  SLSK.  Vo  vedení 
niektorých  oddielov  došlo  k zmenám. 
2.voj  vĺčat  a včielok  preberá  Telková, 
1.  oddiel  skautiek  Runa  Guľvasová. 
Oddiel  skautiek  v Sabinove  vedie  M. 
Tekeľová  (16  skautiek).  1.oddiel 
skautov v Sabinove má 19 členov. Zbor 
v Brestove má 27 skautov a 22 skautiek 
(vodkyňa  oddielu  Magda  Matiková). 
Dňa 19.marca Prešov navštívil náčelník 
SLSK V. Rubeš – Akela. 

Dňa  4.4.1993  na  jednaní 
v Košiciach bolo rozhodnuté o založení 
oblasti (hlavný koordinátor prípravného 
výboru  B.  Horna)  a oblastnej  lesnej 
školy (OLŠ, za vodcu Ing. M. Jízdneho, 
hospodára  Ing.  Revického).  Ďalšie 
rokovanie  prípravného  výboru  sa 
uskutočnili  ešte  v 1.  polroku  1993. 
K ustanovujúcemu  zhromaždeniu 
Východoslovenskej  oblasti  však 
nedošlo (resp.  došlo až v novembri  2000). OLŠ tiež nebola funkčná,  napriek 
tomu  že  v druhej  polovici  90-tych  rokov  jej  SÚLŠ  poskytla  aj  materiálne 
zabezpečenie.

Dňa 8.7. vycestovalo na pozvanie anglických skautov z mesta Taunton 10 
košických  činovníkov  do  Spojeného  kráľovstva  Veľkej  Británie  a Severného 
Írska. V Londýne boli ubytovaní v Baden-Powell House. Od 11.7. absolvovali 
trojdňový výcvik v Gilwell Parku, ktorý končil udelením certifikátu. Ďalšie dni 
im  hostitelia  pripravili  rôzne  aktivity,  medzi  inými  aj  caving  –  návštevu 
nesprístupnenej jaskyne Burrlington caves, či návšteva ostrova Brownsea Island. 

Tábory  prešovských  skautov.  Tábor  1.oddielu  viedol  Hajduk  a táborili 
v Levočských  vrchoch.  S nimi  táborila  aj  družina  skautiek  vedená  R. 
Guľvasovou. 3. oddiel táboril v Slánskych vrchoch a tábor viedol Bartoš. Vlčatá 



v včielky táborili  v Renčišove  a tábor viedol  J.  Mikloš.  Po nich na táborisku 
táboril zbor zo Sabinova. 

Pri príležitosti výročia založenia dievčenského skautingu na Slovensku sa 
uskutočnila  Štafeta  sesterstva.  Koordinátorky  na  štafety  na  východnom 
Slovensku  boli:  Dr.  A.  Uhrová  Kežmarok,  E.  Kardošová  Prešov,  Ing.  A. 
Kovalčíková Košice, M. Matiková Brestov a K. Konečná Slovenská Kajňa.   

1994

V Prešove  dochádza  ku  kríze.  Celý  1.oddiel  vedený  M.  Hajdukom 
odchádza  zo  skautingu  a zakladá  vlastnú  ochranársko-ekologickú organizáciu 
Bojovníci dúhy. Začiatkom roka je registrovaných necelých 70 členov SLSK. 
V jeseni potom vzniká 4. oddiel skautov, ktorý vedie Ing. J. Hanzély. Okresný 
radcovský kurz vedie Upa Tekeľová zo Sabinova.

V dňoch 23.-24.4. sa v Bratislave uskutočnil VI. Skautský snem, ktorého 
z Prešova sa zúčastnili Hanzély, Revický, Kancír, Paták, Mikloš a Kardošová. 
Na sneme za vodkyňu dievčenského kmeňa bola zvolená A. Treľová z Vranova 
a členku DKR A. Zabloudilová zo Strážskeho. Zlatá medaila za vernosť bola 
náčelníctvom udelená Prešovčanovi J. Estočkovi. Náčelníkom SLSK sa stal Ing. 
Marián Schmidt z Varína pri Žiline. Snem zrušil kmeň dospelých a oldskautom 
(oldskautkám)  doporučil  založil  samostatnú  organizáciu  mimo  SLSK.  Na 
základe rozhodnutia vznikla organizácia dospelých pod názvom Skautská gilda 
Slovenska. Na východnom Slovensku však táto organizácia nepôsobí. 

Kvalitný skautský časopis SKAUT vydávaný v Košiciach má čoraz väčšie 
problémy  s jeho  finančným  zabezpečením.  Druhý  ročník  vychádza  veľmi 
nepravidelne a nakoniec zaniká.

3.  až  5.  mája  v Nálepkove  –  Prvom  Hámri  sa  konal  roverský  kurz. 
Zúčastnili sa ho roveri z východného Slovenska. Na kurze prednášal Rikitan.

Tábory: Tábor prešovských vĺčat vedie Ing. Revický a uskutočnil sa pri 
Ľubovci. 3.oddiel vedený V. Doliakom táborí v tee-pee v Slánskych vrchoch.

V Prešove na mestskom magistráte sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti 
75.  výročia  založenia  slovenského  skautingu.  Rad  prešovských  činovníkov 
z rôznych  období  existencie  skautingu  bolo  odmenených  pamätným  listom. 
Celoslovenské oslavy sa uskutočnili 17.12. v Žiline. Na nich bola zlatá medaila 
za vernosť udelená J. Kancírovi a strieborná D. Doliakovi (obaja z Prešova).  

Od roku 1990 sa východoslovenskí skauti a skauti pravidelne každoročne 
zapájajú do medzinárodnej skautskej akcie Betlehemské svetlo.

1995

V roku 1995 sa situácia v Prešove trocha konsoliduje a je registrovaných 
104 skautov a skautiek. V januári vychádza prvé číslo časopisu Prešovský skaut. 



Šéfredaktorom je J. Mikloš, od roku 1999 M. Pivovar. Časopis vychádzal osem 
rokov.

V dňoch 24. až 26. februára sa v Spišskej Sobote (mestská časť Popradu) 
uskutočnil  za  účasti  50  roverov  prevažne  z východu  Slovenska  a Banskej 
Bystrice  roverský  kurz.  Prvýkrát  tu  bola  prezentovaná  Roverská  cesta  ako 
jedinečný individuálny program pre roverov. V Levočskej doline za účasti 13 
roverov sa 28.4. – 1.5. uskutočnili 1. roverské východoslovenské dni.

V tomto  roku  z podnetu  občianskeho  združenia  Rodina  prof.  Hlaváča 
v Michalovciach  je  založený  Slovenský  skauting  katolícky  -   oddiely,  resp. 
zbory Skautov prof. Š. Hlaváča. Tam, kde vznikajú aj v spolupráci s okresnými 
radami  SLSK  sa  zbory  a oddiely  registrujú  v Slovenskom  skautingu.  Inde 
pôsobia nezávisle. K zborom prof. Hlaváča sa pridávajú aj zbory SLSK, ktorých 
členovia  sú  katolíckeho  vierovyznania  a hlásia  sa  k tradícii  Slovenského 
katolíckeho skautingu z rokov 1928 – 1938,  napr.  zbor  v Humennom.  Zbory 
Skautov  prof.  Hlaváča  vznikajú  v Michalovciach,  Úbreži  (okr.  Sobrance), 
neskôr  aj  v samotných  Sobranciach,  Nižnom  Hrabovci  (okr.  Vranov), 
Zemplínskej Teplici (okr. Trebišov), Hermanovciach (okr. Prešov).

Dňa 23.4.  bol  v obci  Krompachy založený skautský zbor,  ktorý viedol 
Fabo  Novotný.  Zbor  sa  neskôr  rozrástol  aj  o oddiely  vo  Víťazi  a Širokom 
a roverskú skupinu v Spišskej kapituli.

V Humennom  znova  obnovujú  skauting  František  Zatopek  a Jozef 
Kozmon.

Prešovské vĺčatá



Pri príležitosti sviatku sv. Juraja sa 22.4. na Pustom poli nad Zlatou Baňou 
uskutočnilo okresné skautské stretnutie na ktorom sa zišlo vyše 70 účastníkov 
z Prešova a Brestova.

Začiatkom  júla  navštívil  Slovensko  sv.  otec  –  pápež  Ján  Pavol  II. 
V našom regióne sv. omše sa konali v Košiciach, aj Prešove (z toho dôvodu bol 
o jeden  deň  posunutý  začiatok  prešovského  zborového  tábora).  Košického 
stretnutia  s pápežom  sa  zúčastnilo  aj  76  skautov  a skautiek  z Úbreža, 
Humenného, Slovenskej Kajne, Hermanoviec, Nižného Hrabovca, Zemplínskej 
Teplice a 16 skautov z Košíc, ktorí boli nápomocní usporiadateľom.

V poslednom pôsobisku prof. Štefana Hlaváča – v Hermanovciach (okr. 
Prešov) sa 23.7. konalo spomienkové stretnutie za účasti skautov prof. Hlaváča.

V júli sa v údolí Sopotnice pri Suchej Doline uskutočnil zborový tábor 4. 
oddielu  skautov,  1.  oddielu skautiek  a 1.voja  vĺčat.  Každý odiel  mal  vlastný 
minitábor  a  program,  servis  a niektoré  akcie  boli  spoločné.  Tábor  viedol  J. 
Mikloš  za  pomoci  činovníkov Ing.  Revického,  Ing.  Mihaliča  a M. Sabanoša. 
Táborovým kuchárom bol O. Verešpej a zdravotníčkou C. Škripková. 3. oddiel 
vedený V. Doliakom spolu s 3. oddielom z Banskej Bystrice uskutočnil putovný 
tábor. V auguste DLŠ GOLD 95´ absolvovala A. Hanzélyová a P. Bartošíková. 

Zbor Úbrež uskutočnil tábor (7. – 19.8.) pri Remetských Hámroch, ktorý 
viedli Kornuc a Herichová. Na tábor nadväzoval 3. ročník Dní prof. Hlaváča na 
ktorých jedným z bodov programu bolo aj ryžovanie zlata. Výletu na Sninský 
kameň sa zúčastnilo 18 skautov a 15 skautiek z Úbreža.

Prešovský  zbor  uskutočnil  autobusový  zájazd  do  Slovenského  raja, 
ktorého sa zúčastnilo 60 účastníkov. 

Jedenásť  skautov z Humenného sa  zúčastnilo  tábora ochrancov prírody 
v Beši pri Latorici. Humenskí skauti uskutočňovali časté výletu do NP Poloniny.

Dňa 14.10. sa uskutočnil  VII.  Mimoriadny skautský snem v Žiline. Do 
náčelníctva bol zvolený F. Knapík z Košíc. Strieborná medaila za vernosť bola 
udelená Dr. Merklovi a Mihovičovi z Michaloviec.

V závere  roka  východoslovenské  oddiely  sa  už  pravidelne  zapojili  do 
distribúcie Betlehemského ohňa. Prešovskí skauti sa zúčastnili aj celomestskej 
pietnej spomienky obetiam bombardovania v roku 1944. 

V Slovenskom  skautingu  však  nastáva  kríza.  Ústredie  SLSK  sa 
presťahovalo z Bratislavy do Žiliny. Náčelníctvo spolupracovalo s politickými 
stranami  vtedajšej  vládnej  koalície.  Túto  však  značná  časť  obyvateľstva 
a zahraničie jednoznačne, označovali za nedemokratickú. Úzko spolupracovalo 
aj  s politizovaným vedením Matice  slovenskej  a presadzovalo  nacionalistické 
tendencie.  Z vierovyznaní  uznávalo  len  katolícke  náboženstvo  a žiaľ,  aj 
v oficiálnych  publikáciách  SLSK  boli  zverejnené  hanlivé  výroky  na  adresu 
veriacich  iných  vierovyznaní.  To  však  bolo  v rozpore  s medzinárodnou 
skautskou ústavou, aj stanovami SLSK, kde sa uvádza, že skauting je hnutím 
prístupným  všetkým  ľuďom  bez  rozdielu  rasy,  národnosti,  náboženstva 
a sociálneho  pôvodu,  ktorí  sa  vo  svojom  živote  riadia  skautským  zákonom 



a sľubom.  Veľká  časť  činovníkov  s náčelníctvom  nesúhlasila,  oponovala, 
niektorí v ďalšom roku odmietli registrovať.

1996

Aj  v Prešove  nastal  pokles  členskej  základne,  registrovalo  sa  asi  70 
členov.  Dobrá  spolupráca  bola  medzi  zborom  v Prešove  a Sabinove.  Zbor 
v Brestove sa postupne rozpadal a so zborom prof. Hlaváča v Hermanovciach 
okresná rada kontakt nenadviazala.

Bývalí skauti z rokov 1968 – 70 zo 4. oddielu Slovenského Junáka, ktorí 
po potlačení  skautingu založili  trampskú osadu Roveri  každoročne pokračujú 
v dvojdňových zimných prechodoch roklinami Slovenského raja.

Spišské  skautské  oddiely  a  zbory  Krompachy,  Spišská  Nová  Ves, 
Levoča,..... na jar (ale za zimných podmienok) uskutočňujú výstup na Kráľovu 
hoľu, ktorého sa zúčastnilo 173 skautov a skautiek.  

Popradskí roveri 15. – 17.3. uskutočnili na Brnčalovej chate (teraz chata 
pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách) roverské dni.  V Poprade – Spišskej 
Sobote sa konal roverský holandsko-slovenský kurz (27.- 29.9.1996). 

V apríli  sa  asi  40  skautov  a skautiek  Prešovského  okresu   zúčastnilo 
celoštátnej akcie na Devíne, ktorú organizovala Matica slovenská a organizácia 
vysokoškolákov UK. 

Dňa 22.6. sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo stretnutie súčasných, aj 
bývalých skautov a skautiek.



Dvojtýždňový tábor prešovského zboru sa prvýkrát uskutočnil bez účasti 
starších činovníkov. Tábor viedla A. Hanzélyová so zástupcami P. Paukom a P. 
Bartošíkou. Tábor sa uskutočnil v Suchej Doline. 

Tábor Skautov prof. Hlaváča sa uskutočnil 22.7. až 11.8. v Remetských 
Hámroch. V niekoľkých turnusoch tu odtáborili  zbory zo Sobraniec, Úbreže, 
Zemplínskej  Teplice,  Hermanoviec  a Nižného  Hrabovca.  Medzi  činovníkov 
týchto zborov patrili  J.  Bočák,  Korinok z Michaloviec,  P.  Mižák,  Řeřichová, 
Antoničová  (Úbrež),  Kornuc,  G.  Mižáková (Sobrance),  J.  Vaško,  J.  Lipovec 
(Nižný  Hrabovec),  J.  Nováková,  J.  Havrilová  zo  Zemplínskej  Teplice,  K. 
Liptáková, M. Grejtáková (Hermanovce) a F. Zátopek z Humenného.

V termíne  22.  –  31.7.  sa  uskutočnila  Chlapčenská  vodcovská  LŠ 
Gilwellského  typu.  Z Prešova  ju  absolvovali  Bartoš  a Ďuraš,  z Humenného 
Kozmon,...

Začiatkom 90-tych  rokov  v Košiciach  vznikol  PLAST –  zväz  skautov 
a skautiek rusínskej a ukrajinskej mládeže na Slovensku. Predsedom PLAST-u 
bol Levko Dovhovyč. Posledný získaný údaj je z roku 1996. V dennej tlači bola 
zverejnená správa, že v júli  sa pri  obci Chmeľová (okr. Bardejov) uskutočnil 
desaťdňový  dňový  tábor  PLAST-u  pod  názvom  KARPATY.  Tábora  sa 
zúčastnilo 81 skautov a skautiek zo Slovenska, Rakúska a Ukrajiny a že to bol 
v poradí už šiesty tábor tejto organizácie. Okrem bežného táborového programu 
zároveň prebiehala aj Letná škola ukrajinistiky. Účastníci tábora sa oboznámili 
s   históriou  ukrajinsko – rusínskeho   osídlenia   regiónu  Karpát, so   spisovnou 

 



ukrajinčinou, ale i s rusínskymi nárečiami používanými v karpatskom regióne. 
Počas  tábora  uskutočnili aj zájazd do Poľska  na festival   Lemkivska vatra 
(Lemkovia: ukrajinsko – rusínske obyvateľstvo obývajúce severné svahy Karpát 
na  území  Poľska).   Od  druhej  polovice  90-tych  rokov  však  o skautskej 
organizácii PLAST nie sú žiadne správy a pravdepodobne zanikli.

Aj  napriek  tomu,  že  v niektorých  regiónoch  východného  Slovenska 
skauting silnel, vždy bolo badať všeobecnú stagnáciu. V Prešove nefungovala 
ani  zborová,  ani  okresná  skautská  rada.  Celý  3.oddiel  netopierov  Prešov 
v závere roka zo skautingu vystúpil.

Skauti  v Medzilaborciach,  ktorí  pod  vedením  gr.-  kat.  duchovného  F. 
Krajňáka  skautovali  neorganizovane  sa  pričinením  Františka  Zatopeka 
z Humenného registrovali v Slovenskom skautingu. Letné tábory uskutočňovali 
v lokalite Aljaška pri obci Kalinovo.       

1997

Na  prelome  rokov  1996/1997  Adámek  a náčelník  SLSK Ing.  Schmidt 
registrujú na ministerstve vnútra organizáciu Slovenský katolícky skauting a dali 
si zaregistrovať znak Slovenského skautingu. Náčelníctvo energiu potrebnú na 
rozvoj skautingu vybíja na potlačenie opozície vo vnútri organizácie. V januári 
sa  v Žiline  koná  VIII.  Skautský  snem,  ktorého  z Prešova  sa  zúčastňujú  Ing. 
Hanzély, Izdenczy, Vafek, Pauko a Bartošíková. Snem mal búrlivý priebeh (aj 
za asistencie mestskej polície) na ktorom bolo zvolené nové náčelníctvo na čele 
s RNDr. Šteffekom. Z východného Slovenska bol do revíznej komisie zvolený 
JUDr. Princ z Popradu a za predsedu Duchovnej rady SLSK rím.-kat. duchovný 
A.  Horník  z Vyšného  Slavkova.  Ing.  Schmidt  a Adámek  odišli  do  nimi 
založeného SKS. Prevažná väčšina činovníkov z radov katolíckych duchovných 
a oddielov katolíckych skautov však zostala v Slovenskom skautingu. 

V tomto roku do počtu členov popredné miesto  so 374 členmi  obsadil 
Poprad.  Naopak,  v Prešove  v tomto  roku  bolo  registrovaných  iba  54  členov 
SLSK.

Po  sneme  ožíva  skautská  činnosť  v Prešove.  Uskutočňujú  sa  rôzne 
podujatia, medzi ktorými nechýbala ani ekologická akcia – čistenie lyžiarskej 
zjazdovky na Lysej. Letný tábor prešovského zboru, ktorý viedol Patrik Pauko 
sa uskutočnil už tradične na Sopotnici.

V dňoch  11.  -  13.4.  sa  v Slovenskom  raji  na  Čingove  uskutočnili  2. 
východoslovenské  roverské  dni  za  účasti  14  roverov  z východu  Slovenska. 
V Prahe  sa  uskutočnilo  (21.  –  29.6.)  1.  stredoeurópskeho  jamboree  FÉNIX, 
ktoré nadväzovalo na jamboree slovanských skautov z 30-tych rokov. Do práce 
pri zabezpečení podujatia sa zapojili aj slovenskí roveri. FÉNIX-u sa zúčastňujú 
aj roveri a roverky zo Sabinova. 



Chlapčenskú vodcovskú lesnú školu a Roverský lesný kurz v tomto roku 
absolvoval Patrik Pauko z Prešova. Neskôr sa stal inštruktorom SLSK a vodcom 
celoslovenskej Lesnej školy Baobab.  

V Slovenskom  skautingu  nastalo  po  sneme  oživenie,  aj  vznik  nových 
oddielov a zborov. V dňoch 21. – 24.8. sa v Hodruši uskutočnilo 1. slovenské 
jamboree na ktorom sa zúčastnili zbory z Prešova, aj Sabinova.  

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov sa 31 
prešovských skautov a skautiek zúčastnili celomestských osláv. K výročiu bola 
vydaná aj publikácia História prešovského skautingu, ktorého autormi boli Jozef 
Kancír a Jozef Mikloš. V septembri sa uskutočnili VII. Bratislavské skautské dni 
na ktorých sa zúčastnila aj 17 členná výprava z Prešova.

Vo Zborove rím.-kat. kaplán Mgr. Martin Raškovský zakladá 16.11.1997 
oddiel Skautov prof. Hlaváča, ktorý je riadnym členom SLSK.

V Krompachoch pôsobí početný zbor vedený Fabom Novotným. Oddiely 
tohto zboru vznikli aj v obciach Široké a Víťaz, ktoré administratívne patria do 
Prešovského okresu.   

Vedenie zboru v Medzilaborciach preberá Adrián Kostilník. Tohto roku 
po  prvýkrát  uskutočnili  aj  putovný  tábor.  V realizácii  putovných  táborov 
pokračovali aj v nasledujúce roky.

V Kroměříži  sa  31.10.  –  2.11.  uskutočnila  1.  porada  roverov a rangers 
českého  Junáka.  Na  poradu  boli  pozvaní  aj  dvaja  zástupcovia  Slovenského 
skautingu. Jedným z nich bol Marek Leskovjanský – Lesky zo Spišskej Novej 
Vsi. 

Rozšírením počtu zborov a oddielov sa aj Betlehemské svetlo dostáva do 
čoraz väčšieho počtu miest a obcí východoslovenského regiónu.

1998

V januári sa uskutočnilo okresné zhromaždenie v Košiciach. Do funkcie 
okresného vodcu bol znova zvolený Juraj Straka. V tom istom mesiaci v Prešove 
odstupuje z funkcie okresného vodcu Ing. Ján Hanzély. Dňa 4.3. je do funkcie 
okresného vodcu  zvolený J. Mikloš. Skautský okres však prakticky neexistoval, 
je  v ňom registrovaných  iba  84  členov  priamo  v Prešove.  Sabinovskí  skauti 
vytvorili v rámci územnosprávneho členenia vlastný okres. Zbor v Brestove sa 
rozpadol.  Do  konca  roka  sa  činnosť  v Prešove  podarilo  oživiť  a členská 
základňa  v októbri  1998  dosiahla  128  skautov  a skautiek.  Bol  nadviazaný 
kontakt so skautmi v obciach Široké a Víťaz, ktoré organizačne patria pod zbor 
v Krompachoch.       

Dňa 10. januára sa v Strážskom uskutočnilo rokovanie náčelníctva SLSK 
s okresnými  vodcami  Východoslovenského  regiónu.  Košickú OR na  stretnutí 
zastupovala  MVDr.  V.  Sabolová,  Michalovskú  OR  J.  Mihovič,  a ďalší.  OR 
Prešov zastúpenie nemala. Jednou z podstatných tém bolo založenie skautskej 
oblasti v regióne a príprava EUROCORU pri Revišťskom Podzámku.



V januári  (9.  –  11.1.)  sa  v Čuntave  pri  Telgárte  uskutočnilo  stretnutie 
Vianočka  98,  ktoré  organizovali  popradskí  roveri.  Roverskej  porady českého 
Junáka  v Příbrami  (17.  –  19.4.)  sa  zúčastnili  traja zástupcovia  zo Slovenska, 
medzi  nimi  aj  Marek  Leskovjanský.  Na  porade  bola  dohodnutá  spolupráca 
medzi českými a slovenskými rovermi.    

Pri  príležitosti  sviatku  sv.  Juraja  56  prešovských  skautov  a skautiek 
vystúpilo  na  Kráľovu  hoľu.   Začala  sa  spolupráca  s prešovskými  skupinami 
Slovenskej  speleologickej  spoločnosti  (SSS).  Kombinovaná  hliadka  sa 
zúčastnila súťaže HVIEZDICA organizovanej zborom Harmanček z Rimavskej 
Soboty a získala 5. miesto.

Ešte  pred prázdninami  vznikol  zbor Š.  Hlaváča v Dlhej  Lúke,  ktorá  je 
mestskou časťou Bardejova. Zbor má okolo 40 členov a vedie František Gura.  

Na stredoeurópskom jamboree EUROCOR  pri Revišťskom  Podzámku sa 
v servisnom tíme  pri  príprave  a zabezpečení  podujatia  podieľali  aj  prešovskí 
a sabinovskí roveri. Eurocoru sa z Prešova zúčastnili: Pauko, T. Calllo, Kupčík, 
Prezstl,  Mikula,  Pivovar,  Rázus,  Soľanka,  A.  a D.  Bernátové,  Liptáková, 
Holubkovičová,  Humeňanská,  Mihaličová,  Orlovská,  Orbanová,  Bayerová, 
Kurucová, Valdmanová, Balúnová, Dirgová, Žarnayová, I. Sabanošová. Ostatní 
členovia  prešovských  oddielov  táborili  nad  Zlatou  Baňou.  Tábor  viedol  O. 
Vafek. Táborili v čase katastrofálnych záplav na východnom Slovensku. Neskôr 
sa  prešovskí  roveri  zúčastnili  na  odstraňovaní  škôd  živelnej  katastrofy 
v Jarovniciach. 

Aktívnu činnosť  vyvíjali  aj  oddiely  v Košiciach.  1.  a 9.oddiel  skautiek 
a 3.oddiel skautov táboril pri Švedlári, 2.oddiel skautov pri Opátke a 7.oddiel pri 
Rejdovej.   

V dňoch  11.  a 12.9.  sa  na  Kamenci  pri  Michalovciach  uskutočnilo 
stretnutie zástupcov okresných rád východného Slovenska s náčelníkom SLSK 
RNDr. Šteffekom. Na rokovaní mala silné zastúpenie michalovská OR vedená J. 
Mihovičom (Merkl,  Bočák a ďalší),  prešovskú OR zastupoval  okresný vodca 
Mikloš,  Vafek  a Mikula,  spišský  región  zastupoval  A.  Horník.  Keďže  od 
januárového stretnutia sa  okolo zriadenia oblasti  nepohlo,  jedným z hlavných 
bodov rokovania bola táto problematika.  A. Horník oznámil,  že región Spiša 
založí samostatnú skautskú oblasť. Ostatní sa dohodli, že je zbytočné trieštiť sily 
a na  zbytku  Košického  a Prešovského  kraja  vytvoriť  jednu  spoločnú  oblasť. 
Vedením príprav na založenie oblasti bol na tomto stretnutí poverený J. Mikloš.

Prešovský  zbor  spolupracuje  so  skupinami  Slovenskej  speleologickej 
spoločnosti.  Podieľali  sa  na  prieskumných  prácach  v jaskyni  Zlá  diera 
v Lipovciach, či ekologickej akcii v Moldavskej jaskyni (okres Košice okolie).

V Spišskej Novej Vsi 20. – 21. novembra sa konala porada roverských 
jednotiek  z Košického  a Prešovského  kraja.  V decembri  (4.  až  6.)  popradskí 
roveri v Spišskom Bystrom uskutočnili  Vianočnú oslavu slovenských roverov 
(VOSR).



V decembri  1998  sa  prešovské  zbory  zapojili  do  humanitnej  akcie  – 
Zbierky  pre  Ukrajinu.  Za  SLSK  akciu  koordinovala  Meďa  Hanzélyová 
a v klubovni prešovského zboru bolo zriadené zberné stredisko.

1999

Slovenský skauting prechádzal na novú organizačnú štruktúru. Dôraz sa 
kládol  na  skautské  zbory  s udelenou  právnou  subjektivitou.  Čísla  zborov 
prideľovalo ústredie. Väčšinou nefunkčné okresné rady mali nahradiť skautské 
oblasti.  Zo začiatku roka bolo v našom regióne iba šesť zborov s prideleným 
číslom: 3.zbor Kežmarok (vzb. Grohola, vodcovia oddielov Dučáková, Benko), 
19. zbor prof. Hlaváča Michalovce, 20.zbor Poprad, 31.zbor Michalovce (vzb. J. 
Mihovič,  v.o  Dolhá,  V.  Mihovič),  46.zbor  Biela  nádej  Krompachy  (vzb.  F. 
Novotný,  zást.  Kočišová)  a 49.zbor  Geronimo  Prešov  (vzb.  T.  Šarišský,  v.o 
Murínová, Vraňuchová). Do konca roku 1999 bolo číslo zboru pridelené väčšine 
východoslovenských zborov.

V regióne ešte  fungovalo osem skautských okresov:  Spišská Nová Ves 
(vok. Leskovjanský), Poprad (Z. Legutká), Kežmarok, Košice (J. Straka), Prešov 
(J.  Mikloš),  Sabinov (Lukáč),  Humenné (Kozmon),  Michalovce (J.  Mihovič), 
Vranov  (M.  Treľo).  Neskôr  zbory  prof.  Hlaváča  v Zborove  a Dlhej  Lúke 
vytvorili  okres Bardejov (vok.  Ing.  S.  Šimča)  a na Zemplíne  okres Sobrance 
(vok J. Bočák).

Na  Spiši  v okrese  Spišská  Nová  Ves  pracovali  štyri  oddiely  priamo 
v okresnom  meste  (spolu  104  členov,  v.o  Košútová,  Fabíniová,  Ziolkovský, 
Vesek),  46.zbor  v Krompachoch  a jeden  oddiel  v Chrasti  na  Hornádom (v.o 
Michna). V Levoči pacoval oddiel vedený M. Bičovou. V Poprade bolo sedem 
oddielov  so  119  členmi  (v.o  Pristašová,  Selepová,  Brtáňová,  Dr.  Princ, 
Hradiský,  Grenda,  Ing.  Zvara),  tri  oddiely  vo  Svite  (Zalešiková,  Medelská, 
Mazúr),  dva  v Spišskej  Teplici  (Slivenská,  Hurajt),  po  jednom  oddieli  vo 
Vysokých Tatrách  (v.o  Dolinka)  a Výdrníku (Riečičárová).  93  členný  3.zbor 
pracoval v Kežmarku.

V Košiciach  pôsobilo  šesť  oddielov  pod  vedením  Strakovej,  Dr. 
Sabolovej,  mgr.  Schifflera,  Vintera,  M.  Davida  a Kacsmarika.  Spolu  bolo 
v Košiciach 122 skautov a skautiek.

Na Šariši v Prešove (spolu 158 členov) to bol 49.zbor ( tri oddiely). Ďalšie 
tri oddiely vedené A. Hazélyovou, Mikulom a Kancírom v závere roka vytvorili 
109. zbor Gemini Prešov. Vodcom zboru sa stal Bartoš. V Sabinove pracovali 
oddiely  pod  vedením  D.  Blažka  a Tekeľovej  s počtom  členov  50. 
V Bardejovskom okrese  to  boli  zbory  prof.  Hlaváča:  43  členný  vo  Zborove 
(mgr. M. Raškovský, Kováčová) a v Dlhej Lúke (60 skautov a skautiek) vedený 
F. Gurom.

Na  Zemplíne  boli  registrované  oddiely  v Medzilaborciach  (  44  členný 
vedený  Kostilníkom), vo  Vranove  (A.  Treľová)  a Slovenskej  Kajni  (K. 



Konečná).  Okresnej  rade  v Michalovciach  podliehali  dva  oddiely 
v Michalovciach a dva oddiely v Strážskom (Anna a Václav Zabloudilovci – 40 
skautov  a  skautiek).  Oddiely  a zbory  prof.  Hlaváča  vytvorili  skautský  okres 
Sobrance, ktorý viedol Michalovčan J. Bočák. Pod tento skautský okres spadal 
aj 19.zbor Michalovce (Mihoková, Čalfa, Olbricht), štyri oddiely v Sobranciach 
(Boková, Jusková, M. Krištof, Regenda), tri oddiely v obci Úbrež (Řeřichová, 
Čajková, Kornuc) a jeden v Zemplínskej Teplici (okr. Trebišov), ktorý viedla J. 
Nováková.  Žiaľ,  mnohé  z týchto  zemplínskych  oddielov  prof.  Hlaváča  boli 
pasívne a postupne zanikali. 

V celoslovenskom merítku bolo 16 miest a obcí s počtom nad 100 členov 
SLSK. Z východoslovenských miest najlepšie – 9. miesto so 158 členmi obsadil 
Prešov, kde bol značný nárast členskej základne. Na 12. mieste so 122 členmi 
boli  Košice a 14.mieste  so 119 členmi  Poprad.  V oboch mestách však oproti 
roku 1998 nastal pokles členov. 15. miesto so 104 členmi obsadila Spišská Nová 
Ves.  Hneď  na  17.mieste  s počtom  93  členov  sa  umiestnil  Kežmarok. 
V Michalovciach bolo v oboch zboroch okolo 80 členov. 

V Prešove skauting naberá pozitívny trend. Vracajú sa aj bývalí členovia 
3. oddielu, ktorí vystúpili zo skautingu počas pôsobenia náčelníka Schmidta. Vo 
februári  Okresný  doškoľovací  radcovský  kurz  vedie  V.  Doliak,  ktorý  začal 
s realizáciou roverských aktivít pre roverov a roverky oboch zborov. Zbory sa 
aktívne  podieľajú  v spolupráci  s mestom  a ďalšími  spoločenskými 
organizáciami na celomestkých aktivitách napr. Deň narcisov, Deň Zeme, Deň 
na bicykli, MDD, či Behu T. Foxa. Družina vedená Veidnerom sa zúčastnila 
osláv sviatku sv. Juraja na Spišskom hrade, ktoré organizovali zbory zo Spiša. 
Prešovské zbory pri  príležitosti  Dňa skautov uskutočnili  výstup na Šimonku, 
ktorého sa okrem Prešovčanov zúčastnili aj skauti z Košíc a Sabinova.

49.zbor Geronimo Prešov uskutočnil projekt Rosnička zameraný na očistu 
vodných tokov na Sigorde.

V Košiciach sa uskutočnil  2.  ročník country bálu.  V máji  okresná rada 
usporiadala skautský pretek v Čermeľskom údolí. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev, 
z toho  dve  dievčenské.   Vodcovské  dekréty  v tomto  roku  získali  Schiffler, 
Gőrcsős, Vinter a M. David. 

Začiatkom júna Košice navštívili holandskí skauti komisári  M. Corsmit 
van Geffen a Rob Noutová. Za košickú OR sa jednania zúčastnil J. Straka, Ing. 
M. Jízdný a Kovalčíková. Prekladala Kacsmaríková.

Dňa 12. júna sa v Prešove uskutočnila porada okresov a zborov zameraná 
na založenie skautskej oblasti. Zúčastnili sa jej zástupcovia Prešova (Mikloš, D. 
a V. Doliakovci, Kancír, Šarišský), Ing. M. Jízdný z Košíc, Blažko zo Sabinova, 
Gura  z Dlhej  Lúky,  mgr.  Raškovský  zo  Zborova,  Kostilník,  Jančošeková 
z Medzilaboriec, Ferčák a Pastírová zo Strážskeho. Okresnú radu z Michaloviec 
zastupovali  J.  a V.  Mihovičovci  a MUDr.  Merkl.  Vranovská  OR sa  písomne 
ospravedlnila. Za región Spiša bol A. Horník, ktorý potvrdil, že spišské zbory 
zakladajú samostatnú Podtatranskú oblasť. Oblastná schôdza potvrdila prípravný 



výbor  vedený  J.  Miklošom,  ktorý  mal  spracovať  štruktúru  oblastnej  rady, 
postavenie zborov v nej a požiadať zbory o návrhy činovníkov do zborovej rady. 
Okresné  rady  však  boli  čoraz  pasívnejšie  a zbory  ktoré  získavali  právnu 
subjektivitu prestali mať o oblasť záujem. 

Košice. 1.oddiel skautiek táboril na Sedlických (na mape Hornádskych) 
lúkach,  2.odd.  skautov  v lokalite  Tolhajská  pri  Opátke,  3.oddiel  v lokalite 
Kopagrund pri  Švedlári,  7.oddiel  na  Jastrabci  pri  Rejdovej,  po  nich na  tejto 
lokalite táboril aj 9.oddiel skautiek a vĺčatá 3. oddielu skautov.

49.zbor z Prešova táboril  na Sopotnici a 109.zbor v Slánskych vrchoch. 
Prešovský roverský kruh uskutočnil expedíciu do Českej republiky. Dňa 28.8. sa 
uskutočnil  1.  ročník okresného zrazu pri  Suchej  Doline.  Zúčastnilo sa ho 63 
účastníkov  nielen  z Prešova,  ale  aj  zo  Sabinova,  Košíc,  Medzilaboriec 
a Zvolena. Michalovskí skauti vedení J. Mihovičom podnikli víkendovú akciu 
do pohoria Branisko.

V Poľsku  pri  Sanoku  sa  konalo  3.  stredoeurópske  jamboree  SAN. 
Zúčastnila sa ho výprava nichalovských skautov vedených okresným vodcom J. 
Mihovičom. Z Prešova sa SAN-u zúčastnili  členky družiny tigríc Mihaličová, 
Orbanová, Orlovská.      

Toho roku sa uskutočnila prvá Roverská lesná škola, ktorú medzi inými 
absolvovali  aj  V.  Doliak  a Murínová  (pôvodne  skautka  zo  Zvolena,  t.č. 
študentkou Prešovskej univerzity a vodkyňa prešovského roja včielok). Na jej 
jesennej  časti  (8.-10.10.)  bolo  na  Spišskom  hrade  udelených  12  dekrétov 
Manažer roverskej jednotky.

Aktívnu činnosť vyvíjali aj zbory prof. Hlaváča vo Zborove a Dlhej Lúke, 
ktorých  činnosť  koordinovala  Bardejovská  okresná  rada.  Jej  II.  Snem  sa 
uskutočnil  24.9.1999.  Prešovské  zbory  na  prelome  septembra  a októbra 
zorganizovali pre deti mesta Šarkaniádu.

V dňoch 25. – 26.9. sedemčlenná delegácia SLSK navštívila Holandsko. 
V delegácii bola aj Jana Dirgová z Prešova. 

Dňa 6.11. sa v Trnave uskutočnil IX. Skautský snem. Za náčelníka SLSK 
bol zvolený Ing. Ján Pokorný. Za 1. miestonáčelníčku Anna Treľová z Vranova 
nad Topľou.

V dobe  od  22.  do  24.12.  prešovské  zbory  zabezpečovali  distribúciu 
Betlehemského  svetlo.  Tohto  roku  v spolupráci  so  Slovenským  bežeckým 
spolkom vedeným p. Tarjanim.

2000

Väčšina skautských zborov má od ústredia pridelené číslo a prevažná časť 
z nich  aj  právnu  subjektivitu.  Napriek  tomu  ešte  fungujú  aj  okresné  rady 
v Košiciach (J. Straka), Rožňave (M. Soldán), Prešove (J. Mikloš), Bardejove 
(Ing.  S.  Šimčo),  Medzilaborciach  (Kostilník),  Vranove  (M.  Treľo) 



a Michalovciach (J.  Mihovič).  Na Spiši to boli  okresy Spišská Nová Ves (F. 
Novotný), Poprad (Z. Legutká). 

Zo zborov boli  registrované:  31.zbor Michalovce (J.  Mihovič),  42.zbor 
prof.  Hlaváča  Zborov (M. Raškovský),  43.zbor  prof.  Hlaváča  Dlhá Lúka (F. 
Gura), 49.zbor Geronimo Prešov (T. Šarišský), 58.zbor Rožňava – Betliar (M. 
Soldán), 65.zbor Brabeňaki Sabinov, 68.zbor Biele vrany Košice (J. Vinter, v.o 
bc.A. Straková, M. David, Pončáková), neskôr aj 74.zbor Košice (O. Schiffler), 
v jeseni vznikol aj 67.zbor Stropkov (D. Slivka). Bez právnej subjektivity boli 
19.zbor prof. Hlaváča Michalovce (Korinok – zbor bol pasívny), 82.zbor Beskyd 
Medzilaborce (Vaco, Jancošeková) a 94.zbor Slovenská Kajňa (K. Konečná).

V tomto roku nebol registrovaný žiadny oddiel vo Vranove a Humennom. 
Na Zemplíne  sa  neregistrovala  väčšina zborov Skautov prof.  Hlaváča – celý 
skautský okres Sobrance.    

Na Spiši to bol 3. zbor Kežmarok (Benko), 20.zbor Poprad (Dr. Princ), 
46.zbor  Biela  nádej  Krompachy  (F.  Novotný),  64.zbor  Levoča  (Koššiba) 
a 75.zbor  Spišská  Nová  Ves  (Košutová).  Okrem  nich   pracovali  ešte  štyri 
oddiely v Poprade a dva vo Svite. 

Celkove v Prešove bolo zaregistrovaných 140 členov,  v Košiciach 136, 
v Zborove 39 členov SLSK.

V Košiciach sa 29.1. uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 10. 
výročia obnovenia skautingu v Košiciach. Zúčastnilo sa ho okolo 50 účastníkov, 
medzi hosťami bola miestonáčelníčka A. Treľová z Vranova, či okresný vodca 
J. Mikloš z Prešova. Vo februári Košická okresná rada zahájila radcovský kurz. 
Pri  tejto  príležitosti  účastníci  kurzu  dostali  prvé  číslo  nového  časopisu 
KOŠICKÝ  SKAUT.  V apríli  uskutočnili  2.  ročník  Okresného  skautského 
preteku, ktorého sa zúčastnilo 11 hliadok.      

V Žiline sa 5.2. uskutočnil Seminár o práci s dospelými v skautingu, na 
ktorom  sa  zúčastnili  košickí  inštruktori  Ing.  Jízdný  a Straka,  A,  Treľová 
z Vranova,  A.  Nemčík  z Levoče,  P.  Pauko z Prešova  a A.  Horník z Vyšného 
Slavkova.

Prešovské  zbory  pri  príležitosti  sviatku  sv.  Juraja  uskutočnili  spoločné 
podujatie  organizované  okresnou  radou  na  Hornádskych  lúkách  ktorého  sa 
zúčastnilo  54  účastníkov.  Členky  družiny  tigríc  vedené  B.  Mihaličovou  sa 
zúčastnili  osláv  sv.  Juraja,  ktorý  organizovala  Roverská  patrola  v Spišskej 
kapituli.

Dňa  22.mája  sa  na  ústredie  kontaktovali  záujemci  o skauting  zo 
Stropkova, ktorí sa zúčastnili aj stretnutia s náčelníctvom v Košiciach. 

V dňoch  3.  a 4.6.  sa  v Košiciach  konalo  zasadanie  náčelníctva  SLSK 
vedené  Ing.  Jánom  Pokorným.  Znova  sa  otvorila  otázka  skautskej  oblasti 
v našom  regióne.  Košické  okresné  vedenie  vytvorenie  oblasti  podporilo  za 
predpokladu,  že  sa  nájdu  činovníci  ochotní  v nej  pracovať.  Poobede  sa 
uskutočnilo  stretnutie náčelníctva so zástupcami  východoslovenských zborov. 
Na nej odzneli známe fakty. A. Horník znova potvrdil, že spišské zbory vytvoria 



samostatnú  Podtatranskú  oblasť.  J.  Mikloš  zase  uviedol  dôvody,  prečo  po 
zhromaždení  v Prešove  v júni  1999  zostala  otázka  vytvorenia 
Východoslovenskej oblasti na mŕtvom bode. Hlavný dôvod: niet ľudí ochotných 
pracovať  v oblastnej  štruktúre.  Keďže  účastníci  stretnutia  znova  potvrdili 
potrebu  oblasti,  v priebehu  prázdnin  začali  členovia  okresnej  rady  v Prešove 
v zložení  Mikloš,  Vafek,  Šarišský  a v spolupráci  s okresným  vodcom 
v Košiciach J. Strakom podnikať kroky na jej založenie.

Aktívna  skautská  činnosť  bola  vo  Zborove.  Tamojší  zbor  uskutočnil 
upratovanie  na  Zborovskom  hrade,  podnikal  športové  podujatia  a súťaže,  či 
cyklotúry.  V Bardejove  hrali  mestskú  hru  na  spôsob  Pevnosť  Boyard,  či 
uskutočnili výlet na Maguru.

Tábory:  Košický  1.oddiel  uskutočnil  putovný  tábor.  Ostatné  oddiely 
táborili na Tolhájskej (2.oddiel skautov), pri Švedlári (3.odd. skautov a 9.odd. 
skautiek), v Rejdovej (7.oddiel).

 Prešovský  49.zbor  už  tradične  táboril  na  Sopotnici  a 109.zbor  pod 
Bodoňom v Slánskych vrchoch. Prešovskí roveri v závere prázdnin táborili na 
Hornádskych lúkach. 

Družina michalovských skautov vedených J. Mihovičom týždeň táborila 
pri jaskyni Zlá diera pri Lipovciach na Branisku. 42.zbor Zborov táboril od 6. do 
15.8. na Míľave. Tábora sa zúčastnilo 22 účastníkov. Zbor z Dlhej Lúky táboril 
pri  obci  Roztoky  v okrese  Svidník.   Životaschopný bol  aj  100.  zbor  Havran 
Strážske.  Zorganizovali  Olympiádu,  Skautský  trojoheň,...  táborili 
v Moravanoch.

Počas prázdnin absolvovali (28.7. – 6.8) Ekumenickú lesnú školu Mgr. M. 
Raškovský zo Zborova, F. Gura z Dlhej Lúky, či D. Slivka zo Stropkova.

10.8. bol založený 67.zbor Stropkov a vytvorená zborová rada vedená D. 
Slivkom.  1.  septembra  mal  zbor  35  členov  a  začal  pravidelnú  činnosť. 
Uskutočnili  sa  aj  prvé  skautské  sľuby.  D.  Slivka  počas  semináru  o výchove 
v Spišskej Novej Vsi a sľub ďalších 5-tich členov zborovej rady sa uskutočnil 
18. novembra.  

V tomto  roku boli  zaregistrované  len  tri  zbory  Skautov prof.  Hlaváča. 
Pasívny a formálny 19. zbor v Michalovciach a naopak, životaschopné zbory vo 
Zborove  a Dlhej  Lúke.  Zborovskí  skauti  a skautky  sa  postarali  o údržbu 
vojenských  cintorínov  z obdobia  1.,  i 2.  svetovej  vojny,  či  v zime  vyrábali 
krmítka pre vtákov. Spolupracovali so zborom v Dlhej Lúke. Dlholúckí skauti sa 
zúčastňovali  pútí  do  Levoče,  či  Gaboltova,  organizovali  sankárske  preteky, 
videovečery,  aj  rôzne  roverské  aktivity.  30.9.  sa  uskutočnil  1.  skautský  zraz 
okresu Bardejov. V októbri ich klubovňu navštívil arcibiskup msg. Alojz Tkáč.

Náčelníctvo a ústredie malo záujem, aby sa nová organizačná štruktúra 
uviedla čo najskôr do života. Preto údajne ústredie, alebo náčelníctvo (keďže si 
východniari  sami založiť oblasť nevedia)  poverilo koordinátora pre založenie 
oblasti na východe Pavla Drličku z Piešťan, t.č. študenta UJPŠ v Košiciach. Ten 
ale nemal dostatočný prehľad o situácii, ani kontakt na východoslovenské zbory. 



Prekvapením  pre  prešovskú,  ale  aj  košickú  okresnú  radu  bola  pozvánka  na 
jednanie 14.10. do Košíc od koordinátora pre vytvorenie oblasti.  Jednania sa 
zúčastnil okresný vodca z Košíc J. Straka, okresný vodca z Prešova J. Mikloš + 
zástupcovia 49. a 109.zboru a za zbory v Bardejovskom okrese bol prítomný M. 
Raškovský.  Koordinátor  P.  Drlička  bol  na  tomto  stretnutí  oboznámený,  že 
ustanovujúce  zhromaždenie  Východoslovenskej  oblasti  sa  uskutoční  27. 
novembra  v Prešove  a pozvánky  zborom boli  zaslané  už  minulý  mesiac.  Na 
oblastné zhromaždenie bol dodatočne pozvaný aj on.

Na  ustanovujúcom  zhromaždení  Východoslovenskej  oblasti  sa  zišli 
delegáti  z Michaloviec  (Mihovič,  dr.Merkl),  Zborova  (M.  Raškovský, 
Kowalski),  Dlhej  Lúky  (Gura,  Lenk,  Lenková),  Prešova  (Mikloš,  Šarišský, 
Kudlová, Dirgová, Bartoš, Vafeková, Vafek, Kancír), Sabinova (Uličný, Lažo), 
Stropkova (D. Slivka, Žadony, Kliba), Košíc (Straka, Ing. Jízdný, Vinter, mgr. 
Schiffler),  Medzilaboriec  (Kačurová,  Kvaško),  Strážskeho  (Ferčák,  Kunč). 
Z hostí  sa  ho  zúčastnil  náčelník  SLSK  Ing.  Ján  Pokorný,  z náčelníctva 
Hudecová,  Fukas,  vodca  BSR  Rúčka  a zo  Spiša  F.  Novotný  (46.zbor 
Krompachy). 

Na zhromaždení  bolo zvolená oblastná rada.  Vodcom oblasti  sa  stal  J. 
Mikloš (Prešov), zástupcom J. Straka, oblastným inštruktorom Ing. M. Jízdný 
(obaja  z Košíc).  Oblastnú  kanceláriu  povedie   T.  Šarišský  (Prešov).  Ďalší 
členovia oblastnej rady sú J. Dirgová, F. Gura a O. Vafek.    

Týždeň po zhromaždení v Prešove sa uskutočnilo ustanovujúce oblastné 
zhromaždenie Podtatranskej oblasti v Levoči. Túto oblasť tvorí sedem zborov 
v Poprade,  Kežmarku,  Ružbachoch,  Spišskej  Novej  Vsi,  Levoči 
a Krompachoch.  Za  vodcu  oblasti  bol  zvolený  J.  Skokan  z Výdrníka,  ďalší 
členovia oblastnej rady sú Z. Legutká, A. Bičová, M. Leskovjanský, F. Novotný, 
A. Horník a dvaja zboroví vodcovia. Z hostí sa zhromaždenia zúčastnil vodca 
Trenčianskej oblasti Dengo, Východoslovenskej oblasti jej vodca Mikloš a člen 
rady O. Vafek.

Dňa 9.12. sa v Žiline uskutočnilo zhromaždenie inštruktorov Slovenskej 
ústrednej  lesnej  školy (SÚLŠ). Zúčastnili  sa ho Ing. Jízdný, Straka (Košice), 
Grešková, Uličný, Janiga (Sabinov), V. Doliak, Pauko (Prešov), A.Horník, M. 
Leskovjanský  (Spišská  Nová  Ves),  A.  Treľová  (Vranov)  a F.  Novotný 
(Krompachy). Do sedemčlennej Rady inštruktorov SÚLŠ boli z nášho regiónu 
zvolení M. Leskovjanský (predseda Rady pre dospelých), F. Novotný (ELŠ) a P. 
Pauko (VLŠ Baobab).  

V závere  roka  sa  východoslovenské  zbory  oboch  oblastí  okrem  iných 
aktivít podieľajú na zabezpečení Betlehemského svetla.    

2001

Vo  východoslovenskej  oblasti  je  registrovaných  16  zborov. 
V Michalovciach zaniká 31. zbor vedený Jánom Mihovičom. Registruje sa iba 



pätnásť členný 19. zbor profesora Hlaváča Michalovce. Zbor vznikol na podnet 
občianskeho  združenia  Rodina  prof.  Hlaváča  na  cirkevnej  základnej  škole, 
ktorej  riaditeľ  poveril  vedením zboru  učiteľku  M.  Kohutovú  a V.  Olbrichta. 
Vedenie  zboru  poriadne  ani  nevedelo  čo  skauting  je  a viedlo  ho  systémom 
bývalej  pionierskej  organizácie.  Zbor  bol  formálny  a nevykazoval  žiadnu 
činnosť.  V  tomto okrese  pracoval  iba  100.  zbor  Havran  Strážske  vedený 
Michalom Ferčákom. Zbor mal 86 členov v oddieloch vedených Ľ. Mitrovou, K. 
Baánovou,  J.  Kunčom,  J.  Ferčákovou  a J.  Gulíkom.  V zbore  bol  aj  oddiel, 
v ktorom sa pracovalo s postihnutými deťmi.  Pri registrácii sa znova „objavili“ 
dvadsaťšesť členný 92. zbor Sobrance (G. Mižáková, T. Čigáš, E. Dopiráková) 
a tridsaťdeväť členný 93.zbor Úbrež (P. Mižák, J. Řeřichová, Ľ. Mirda) – bývalé 
zbory skautov prof. Hláváča naposledy registrované v roku 1999. Boli pasívne, 
bez činnosti,  bojkotovali všetky podnety oblastnej rady o nadviazanie kontaktu 
a v nasledujúci  rok  2002  sa  už  zase  neregistrovali.  Na  severe  Zemplínskeho 
regiónu pôsobili 67.zbor Stropkov vedený D. Slivkom (26 členov, v.o. M. Klika, 
R. Žadony, L. Senajová) a 82.zbor Beskyd Medzilaborce (33 členov, vodcovia 
D.  Kačurová,  M.  Vaco).  Oba  zbory  pracovali,  zbor  v Medzilaborciach 
každoročne organizoval stále a putovné tábory, nemal však právnu subjektivitu. 
Vo  Vranovskom  okrese  bol  dodatočne  zaregistrovaný  20  členný  94.  zbor 
Slovenská Kajňa. Ani tento zbor nemal právnu subjektivitu, ale určitú činnosť 
vykazoval.

V okrese  Bardejov  pracujú  zbory  prof.  Hlaváča  v Zborove  (42.zbor 
vedený  mgr.  M.  Raškovským,  v.o.  Kowalski,  Lackaňová,  54  členov) 
a v mestskej  časti  Bardejov  –  Dlhá  Lúka   sedemdesiatsedem členný  43.zbor 
vedený F. Gurom (v.o. S. Lenk, J. Exnerová, J. Lenková a M. Exner). Oba zbory 
boli  životaschopné,  vykazovali  dobrú  činnosť  a s oblastnou  radou  výborne 
spolupracovali.  V  Prešove  49.zbor  Geronimo  vedie  M.  Žarnayová  (v.o.  A. 
Kudlová,  S.  Murínová  a J.  Kancír)  a 109.zbor  Gemini  vedie  M.  Bartoš 
(vodcovia oddielov Z. Vafeková, M. Pivovar a E. Palko). Zbory majú 52 a 54 
členov, spolu je v Prešove 106 skautov a skautiek. V Sabinove pôsobí stabilný 
57 členný 65.zbor Brabeňaki  vedený M. Gargalovičom (v.o.  V. Novotná,  A. 
Grešková, S. Uličný)..   

V Košiciach pôsobil početný 155 členný 68.zbor Biele vrany vedený mgr. 
J.  Vinterom  a oddielmi  vedenými  bc.  Strakovou,  L.  Dudášom,  M. 
Mikulajčíkom,  M.  Davidom  a J.  Buráňovou.  Okrem  nich  tam  pôsobí  aj  20 
členný 74. zbor vedený mgr.  O. Schifflerom a G. Kerekešom. Košické zbory 
boli  aktívne,  ich  činnosť  bola  ukážková,  ako  vystrihnutá  zo  klasických 
skautských  príručiek.  V košickej mestskej  časti  Luník  IX  vznikol  rómsky 
skauting založený Ing. A. Kolenom. Bol inšpirovaný knihami Jaroslava Foglara. 
Spočiatku  vznikol  Spolok  správnych  chlapcov.  Asi  40  rómskych  detí 
v desaťčlenných skupinách viedli mladí Rómovia – príslušníci obecnej polície. 
Uskutočnili  aj  prvý  letný  tábor.  Neskôr  o činnosť  spolku  javili  záujem  aj 
dievčatá  a  bolo  vytvorené  Centrum  rómskeho  skautingu,  ako  samostatná 



skautská organizácia zaregistrovaná na ministerstve vnútra SR. Už v roku 2001 
Centrum rómskeho skautingu nadviazalo kontakt na Slovenský skauting.

 V oblasti Gemera pôsobí početný 89 členný 58.zbor Volovec Rožňava 
vedený  Milanom Soldánom (v.o.  M.  Soldánová,  A.Kelemen,  P.  Latroch,  R. 
Dulík). Zbor mal oddiely aj v Betliari a Nižnej Slanej. Vedenie zboru spoluprácu 
s oblastnou radou odmietalo.

V prvej polovici roku sa na ústredí SLSK zaregistroval úplne nový zbor, 
ktorý  vznikol  v obci  Hudcovce  v Humenskom  okrese.  Zbor  mal  26  členov 
a viedol ho Cyril  Kuľha, ktorý zároveň viedol aj  oddiel skautov.  Dievčenský 
oddiel  viedla  Erika  Kuľhová.  Zbor  nadviazal  kontakt  s oblastnou radou a pri 
rozbiehaní skautingu v obci s ňou spolupracoval.  

V Podtatranskej  oblasti  bolo  registrovaných  sedem  zborov.  Oblasť  je 
územne  kompaktná  a zbory  navzájom  spolupracujú.  V oblasti  pôsobí  3.zbor 
Kežmarok,  ktorý  má  92  skautov  a skautiek.  Zbor  a jeho  oddiely  vedú  Ľ. 
Grohola, K. Dučáková, M. Bondra, P. Tropp. V okrese Stará Ľubovňa pôsobí 
66. zbor E. Korponaya Ružbachy, ktorý má 101 členov a je vedený mgr. Ing. A. 
Legutkým (v.o. L. Bohinská, S. Šoltisík, D. Dubejová, B. Grigereková). V meste 
Poprad  je  štyridsaťtri  členný  20.zbor  (Dr.  D.  Princ  a A.  Felber)  a jeden 
z najpočetnejších zborov na Slovensku – 78. zbor Tatranskí orly Poprad, ktorý 
registroval  202  členov.  Do  činovníckej  základne  zboru  patria  Š.  Grenda,  P. 
Hradiský, P. Linek, K. Selepová, V. Pristášová, K. Pytelová, K. Exnerová, Ľ. 
Mazúr, A. Zalešíková, Z. Žiaková. Zbor mal oddiely aj vo Svite a Výdrníku. 
Obdobne, aj v okrese Spišská Nová Ves pôsobili dva početné zbory. Stodesať 
členný 75.zbor J. Vojtašáka Spišská Nová Ves  a stodvadsaťšesť členný 46.zbor 
Biela nádej Krompachy. Zbor v Spišskej Novej Vsi mal jeden oddiel aj v obci 
Spišské  Tomášovce.  Medzi  činovníkov  tohto  zboru  patria  M.  Košutová,  S. 
Čambal,  M.  Leskovjanský,  M.  Vašková,  Z.  Lysá,  J.  Bigoš,  S.Šuba. 
Krompašský zbor mal oddiely aj v obci Studenec a v okrese Prešov v obciach 
Víťaz a Široké. Zbor viedol Fabián Novotný (v.o. J. Borženský, J. Magda, J. 
Grohoľ,  J.  Galovičová,  K.  Uličná).  V Levoči  pôsobil  36  členný  64.zbor  Š. 
Kluberta,  ktorý  viedol  T.  Koššiba  a M.  Bičová.  Spolupráca  medzi  oboma 
východniarskymi oblasťami bola veľmi dobrá.

Oblastná  rada  Východoslovenskej  oblasti  sa  s vervou  pustila  do 
organizovania kurzov. V marci sa uskutočnil prvý víkend radcovského kurzu pre 
zbory vo Zborove, Dlhej Lúke, Stropkove, Medzilaborciach a Sobranciach. Na 
kurze  prednášali  inštruktori  z Košíc  vedení  oblastným  inštruktorom  Ing.  M. 
Jízdným. V apríli  oblasť pomáhala zabezpečiť celoslovenský kurz MAGNET, 
ktorý  sa  uskutočnil  v Kopytovskej  doline  pri  Šindliari.  V Prešove  sa  v júni 
uskutočnil  základný  kurz,  ktorého  sa  zúčastnili  členovia  oboch  prešovských 
zborov, Sabinova a Dlhej Lúky. V spolupráci so štátnym  okresným hygienikom 
bol  zorganizovaný  kurz:  Hygienické  predpisy  na  letných  detských  táboroch. 
Kurzu sa zúčastnili účastníci z Prešova, Košíc, Sabinova, Strážskeho.



10.-12.2.2001  bol  v Obišovciach  vypracovaný  plán  činnosti  Roverskej 
rady SLSK na roky 2001 až 2002.

V máji organizoval 49.zbor Geronimo v Prešove akciu zvanú Bašamel – 
vystúpenie  skautských  hudobných  skupín.  Akcie  sa  zúčastnilo  vyše  sto 
účastníkov,  zväčšia  pasívnych  divákov  z Nitry,  Popradu,  Krompách,  Víťaza, 
Prešova, ....

Počas prázdnin sa uskutočnila prvá Gilwellská inštruktorská lesná škola 
na Slovensku,  ktorú viedol vodca SÚLŠ Peter Jančura.  Z Východoslovenskej 
oblasti sa jej zúčastnili Ján Vinter a mgr. Oskar Schiffler z Košíc, Patrik Pauko 
a Oliver Vafek z Prešova, Milan Soldán z Rožňavy. Z vodcovských lesných škôl 
funguje Ekumenická LŠ, LŠ Baobab a Roverská LŠ. Vodcom ELŠ je A. Horník 
z Vyšného  Slavkova,  jej realizačný  tím  zväčšia  pozostáva   z inštruktorov  zo 
zborov Podtatranskej oblasti, ale sú v ňom napr. aj Sabinovčania (Červeňák,...). 
Vodcom LŠ Baobab je Patrik Pauko z Prešova a v RT O. Vafek (tiež Prešov), či 
M.  Murínová  zo  Zvolena,  ktorá  počas  štúdií  na  univerzite  viedla  v Prešove 
oddiel včielok. Vo vedení RLŠ  z východniarov je S. Uličný - Tiger zo Sabinova 
(zároveň šér Roverskej rady SLSK), či V. Doliak (Prešov). Čiže, v realizačných 
tímoch  lesných  škôl  má  Podtatranská,  aj  Východoslovenská  oblasť  silné 
zastúpenie.   Tiger  Uličný  bol  zároveň  tvorcom  nášivky  RLŠ  a  symbolov 
roverskej cesty.

109.zbor z Prešova táboril nad osadou Lačnov v sedle medzi pohoriami 
Branisko a Bachureň. Tábora sa zúčastnila aj Ivana Balážová z Humenného, od 
ktorej  sa  oblastní  činovníci  dozvedeli  informáciu,  že  v Humennom  pracuje 
s kolektívom detí na skautskom princípe bývalý okresný vodca SLSK a činovník 
katolíckeho  skautingu Jozef  Kozmon.  43.  zbor  Dlhá  Lúka táboril  v blízkosti 
poľskej  hranice  pri  Becherove,  100.zbor  zo  Strážskeho  pri  obci  Moravany. 
Sabinovskí skauti a skautky táborili v pohorí Čergov a 74. zbor Košice táborí na 
Zálome pri Opátke. Na rozdiel od uvedených zborov, oddiely 68. zboru Biele 
vrany  Košice  táborili  zvyčajne  samostatne  po  oddieloch.  Väčšinou  na 
táboriskách pri Švedlári a Rejdovej.      

V auguste sa uskutočnil týždenný lesný radcovský kurz v sedle na osadou 
Lačnov.  Kurz  viedol  absolvent  GILŠ  Oliver  Vafek  spolu  s oblastným 
inštruktorom M. Jízdnym. Prednášali inštruktori z Košíc a Prešova. Na kurze sa 
zúčastnilo  sedemnásť  frekventantov  z prešovských  zborov,  Sabinova, 
Stropkova, Hudcoviec a Michaloviec. 

V jeseni  oblasť  organizovala  v spolupráci  s Územnou  odbočkou  SČK 
kurz  prvej  pomoci,  v Moravanoch  na  Zemplíne  základný  kurz  pre  zbory 
Strážske  a Stropkov.  Na  záver  roka  sa  uskutočnili  radcovské  skúšky  pre 
absolventov oblastných radcovských kurzov.

Oblasť pre vodcov zborov zorganizovala stretnutie – výmena skúseností, 
ktoré  sa  uskutočnilo  v priestoroch  ABC  –  centra  voľného  času  Prešov 
v Kopytovskej doline. Pre širokú členskú základňu to bol na táborisku Lesného 
radcovského  kurzu  1.  ročník  oblastného  zrazu.  Koncom roka  sa  uskutočnilo 



oblastné zhromaždenie. Z oblastnej rady odstúpili Šarišský a Dirgová. Za člena 
rady bol kooptovaný Erik Palko.

Ako jedna z mála  oblastí  na Slovensku vyvíjala aj  publikačnú činnosť. 
Pravidelne vychádzal dvojmesačný informačný bulletin Oblastník. Bola vydaná 
Nováčikovská príručka, ktorej autorom je Ing. Miroslav Jízdný. Redakčná rada 
v Košiciach  začala  ofsetovou  tlačou  vydávať  oblastný  časopis 
Východoslovenský skaut. Vyšlo iba  šesť čísiel. Jeho vydávanie pre finančnú 
náročnosť, ktorú oblastná rada nemala čím pokryť bolo nakoniec zastavené.

  Ešte úspešnejšia bola oblasť pri rozširovaní skautingu. Člen oblastnej 
rady  F.  Gura  keď sa  zúčastnil  so  svojím zborom púte  do  Gaboltova  stretol 
skupinu  mládeže  z Lipian  vydávajúcich  sa  za  skautov.   V jeseni  členovia 
oblastnej rady do Lipian vycestovali a prostredníctvom farského úradu zistili, že 
s tunajšou  mládežou  začal  pracovať  študent  teologickej  fakulty  Lukáš 
Poklemba. Inšpirovala ho k tomu návšteva mesta poľských harcerov. Zaviedli si 
aj vlastnú rovnošatu. O existencii Slovenského skautingu vôbec nevedeli. Cez 
člena skupiny Ladislava Loja získali na kontakt na L. Poklembu. Koncom roka 
v spolupráci  s nimi  oblastná  rada  v Lipanoch  uskutočnili  informačnú  besedu 
o skautingu. Oblasť získala kontakt aj na Jozefa Kozmona v Humennom. Počas 
akcie Betlehemské svetlo neregistrovaní skauti  z oboch miest si boli prevziať 
plamienok BS v Prešove.

V jeseni tohto roku začal vykonávať pastoračný ročník na farskom úrade 
na Sekčove študent teológie, člen Podtatranskej oblastnej rady a vodca zboru 
v Krompachoch – Fabián Novotný. Hlavne jeho pričinením pri tamojšom rím.-
katolíckom farskom úrade vznikol koncom roka 112. zbor PRAMEŇ Prešov – 
Sekčov.   Vodcom zboru sa  stal  Martin  Kahanec.  Počas  vytvárania  zboru na 
Sekčove bola oblastná rada s F. Novotným v kontakte. Za čas jeho pôsobenia 
v Prešove  ako  skúsený  činovník  kedykoľvek  ochotne  vypomáhal  aj  ako 
inštruktor hlavne pri základných kurzoch.

2002

V Michalovciach zanikol 19.zbor prof. Hlaváča a tým aj skauting v meste. 
Znovu sa neregistrovali ani zbory v Úbreži a Sobranciach. V 58.zbore Volovec 
Rožňava, ktorý s oblastným vedením tiež nespolupracoval nastal rapídny pokles 
členskej základne zo 89 členov v minulom roku na 31 členov v roku 2002. 

V Košiciach 68.zbor Biele vrany mal 149 členov (noví vodcovia oddielov 
M.  Mihálik  a J.  Juhasová)  a 74.zbor  Košice  32  členov.  Vedenie  zborov  sa 
nezmenilo. V Prešove v 49.zbore Geronimo nastal pokles členskej základne na 
37  členov,  109.zbor  Gemini  mal  49.  členov.  V tomto  zbore  došlo  k zmene 
zborového vodcu a stal  sa ním O. Vafek.   Novovzniknutý 112. zbor Prameň 
Prešov  –  Sekčov  vedený  Martinom  Kahancom  (v.o.  Šankvalier,  Turčoková, 
Stedinová,  Krajňáková)  mal  68  členov.  Stabilne  dobrú  činnosť  vykazuje 
šesťdesiattri  členný  58.zbor  Brabeňaki  Sabinov  (v.o.  Červeňák,  Štvarták, 



Novotná). Skauting sa rozšíril do Lipan, kde bol zaregistrovaný 28 členný 115. 
zbor Skudos vedený študentom teológie Lukášom Poklembom.  Životaschopné 
sú  aj  zbory  skautov  prof.  Hlaváča  vo  Zborove,  kde  nastal  nárast  členskej 
základne  na  76  skautov  a skautiek  (noví  vodcovia  Zajacová,  Dvorský),  aj 
sedemdesiatosem členný zbor v Dlhej Lúke. Vedenie v oboch zboroch sa oproti 
minulému  roku nezmenilo.  V regióne  Zemplínu  fungovali  zbory  v Stropkove 
(43 členov), Medzilaborciach (29 členov), Hudcovciach (29 členov), Slovenskej 
Kajni  (22  členov),  Strážskom  (57  členov,  4  oddiely  v.o.  Ferčák,  Baánová, 
Ferčáková,  Kunč,  Konečná).  Obnovil  sa  skauting  v Humennom,  kde  bol 
zaregistrovaný 120. zbor Pavla Bileca, ktorý mal 20 členov a viedol ho bývalý 
okresný vodca z 90-tych rokov Jozef Kozmon.

Rómskí skauti z Košíc počas medzinárodného výstupu na Kremenec

Podtatranská  oblasť  je  konsolidovaná,  počet  zborov sa  nezmenil.  Zbor 
v Kežmarku  mal  113  členov  (v.z.  Sokáč),  20.  zbor  Poprad  56  a 78.zbor 
Tatranskí orly 178 členov (v.z. Dr. Princ a Š. Grenda ml.). Zbor v Ružbachoch 
mal 150 členov a v Levoči 45 členov. Krompašský zbor (v.z. Novotný) mal 131 
člennú členskú základňu v Spišskej Novej Vsi (v.z. Košutová) bolo 89 skautov 
a skautiek.

 Rómsky skauting vzniknuvší na Luníku IX sa začal šíriť do ďalších častí 
Košíc, aj do iných miest a obcí Východného Slovenska. Začínajú vznikať zbory. 
V Košiciach to bol zbor na Luníku IX (151 členov), zbor na ZŠ Obdorárska ul,. 
(55)  a  mestskej  časti  Krásna  (76  členov).  V Prešove  mal  rómsky  zbor  110 
členov  a v okrese  Prešov boli  ešte  zbory  vo  Varhaňovciach  (41)  a Svini  (23 
členov).  Centrum  rómskeho  skautingu  v Košiciach  nadviazalo  kontakty  na 
náčelníctvo  Slovenského  skautingu,  aj  Východoslovenskú  oblastnú  radu. 
Oblastní činovníci Mikloš, Vafek a Palko sa v prvom polroku dvakrát prednášali 
na kurzoch Rómskeho skautingu v Turzove  pri  Gelnici.  Medzi  zakladajúcich 
činovníkov  Rómskeho  skautingu  patrili  Ing.  A.  Koleno,  Gábor,  Kolenová, 
duchovný starokatolíckej cirkvi F. Jeleň z Košíc, či Ján Orgován z Prešova.



Vo  Východoslovenskej  oblasti  pokračovali  v trende  vzdelávania 
oddielových  činovníkov.  Pokračoval  víkendový  radcovský  kurz  vo  Zborove, 
základné  kurzy  sa  uskutočnili  v Lipanoch,  aj  v Prešove.  Týždenný  lesný 
radcovský  kurz  sa  uskutočnil  na  Sopotnici  pri  Sedliciach  a zúčastnili  sa 
frekventanti  zo Stropkova, Lipan, Strážskeho, Hudcoviec a Humenného. Kurz 
viedol člen oblastnej rady E. Palko. Na kurze prednášali  okrem  inštruktorov 
Východoslovenskej  oblastnej  lesnej  školy  (Straka,  Ing.  Jízdný)  aj  inštruktori 
všetkých  vodcovských  lesných  škôl.  Za  LŠ Baobab  Pauko  a Vafek,  za  ELŠ 
Novotný, za RLŠ V. Doliak a S. Uličný – všetko inštruktori SLSK z regiónu 
východného Slovenska. Radcovské skúšky sa uskutočnili v novembri v Juskovej 
Voli.  Inštruktor  SLSK J.  Straka  vydal  príručky  Skautská  družina  a Skautský 
oddiel. Oblasť okrem toho zorganizovala dva kurzy ekonomického charakteru 
(všeobecne účtovníctvo a problematika  vyúčtovaní grantových projektov MŠ) 
a na Turzove motivačný kurz. 

V spolupráci  s Roverskou  lesnou  školou  zorganizovala  oblasť 
inštruktážne  stretnutie  roverov  zo  zborov  v Košiciach,  Prešove,  Kežmarku, 
Sabinova  a Dlhej  Lúky.  Organizačne  sa  podieľala  aj  na  zabezpečení  kurzu 
Metanoia, ktorý zorganizovala Duchovná rada SLSK vo Zborove. V závere roka 
sa v Prešove uskutočnil celoslovenský kurz pod názvom Rast – konfrontácie.

Z celooblastných akcií sa v januári uskutočnil šachový turnaj. Po prvýkrát 
prevzala  organizovanie  skautských  dní  prof.  Hlaváča  od  OZ  Rodina  prof. 
Hlaváča  skautská  oblasť.  Koordinátorom  akcie  bol  Mgr.  Martin  Raškovský 
a uskutočnila sa v Hermanovciach. Skautských dní sa zúčastnilo 98 účastníkov. 
Bola  to  otvorená  akcia,  hlavne  pre  deti  a mládež  z Hermanoviec  a okolitých 
dedín.  Koncom  prázdnin  sa  nad  Lačnovom  uskutočnil  2.  ročník 
východoslovenského oblastného zrazu na ktorom sa zúčastnili skauti a skautky 
zo zborov v Prešove,  Košiciach,  Humenného,  Hudcoviec,  Sabinova,  Zborova 
a Nitry. V sobotu hlavným bodom programu bol skautský prebor trojčlenných 
hliadok.  

Významnou akciou na východe Slovenska bola oslava sviatku sv. Juraja - 
patróna  skautov  na  Spišskom  hrade  v dňoch  3.  až  5.  mája.  Bola  spojená 
s oblapením  hradu  po  jeho  obvode,  čím  bol  dosiahnutý  rekord  zapísaný 
v Guinnessovej  knihe.  Podujatie  organizovala  Podtatranská  oblastná  rada, 
prerástlo  však  do  celoslovenských  rozmerov  a zúčastnilo  sa  ho  vyše  1900 
skautov  a skautiek.  Silné  zastúpenie  na  akcii  mali  zbory  Podtatranskej 
a Východoslovenskej oblasti, početné zastúpenie bolo aj rómskych skautov. Zo 
zahraničia to boli poľskí a maďarskí skauti  a skautky. Pri tejto príležitosti na 
zhromaždení skautských činovníkov v Spišskom Podhradí vodca Vsl. Oblastnej 
rady Mikloš podal žiadosť na konanie skautského snemu v roku 2003 v Prešove. 
V priebehu roka potom náčelníctvo SLSK žiadosť oblastnej rady schválilo. 

V Podtatranskej  oblasti  sa  letná  časť  ELŠ  uskutočnila  pri  Vyšnom 
Slavkove.  V Slovenskom  raji  sa  po  prvýkrát  realizovala  počas  prázdnin 
Dobrovoľná skautská rangerská služba. V jeseni sa v Spišskej Novej Vsi konal 



už tradičný Seminár o výchove, ktorého sa zúčastnili zboroví činovníci z takmer 
celého Slovenska. 

Pomerne  dobré  zastúpenie  mal  východoslovenský  región  aj  na  GILŠ, 
ktorá sa uskutočnila na Orave. Zúčastnili sa sa jej Juraj Straka z Košíc, Vladimír 
Doliak z Prešova, Slavomír Uličný zo Sabinova, Fabián Novotný z Krompách, 
Ing.  Anton  Koleno  a Jana  Kolenová  z CRS  (Rómsky  skauting)  a  ďalší. 
Prednášali Prešovčania Patrik Pauko a Oliver Vafek (LŠ Baobab), či Ing. Jízdný 
z Košíc.

Nie všetko sa ale darilo tak, ako by si vedenie Vsl. oblastnej rady želalo. 
Vodca košického oddielu registrovaného v 42. zbore Zborov Dvorský nezvládol 
svojím  benevolentným  prístupom  prípravu  a realizáciu  letného  tábora  pri 
Petrovciach  nad  Laborcom.  Po  sťažnostiach  rodičov  členovia  oblastnej  rady 
vykonali  kontrolu  tábora,  ktorý  bol  v dezolátnom  stave.  Vodca  nedostatky 
neodstránil  a tábor  bol  predčasne  ukončený.  Náčelníctvom  SLSK  bol 
Dvorskému vyslovený zákaz vykonávania činovníckych funkcií v SLSK.    

 V novembri  sa  uskutočnilo  výročné  oblastné  zhromaždenie 
Východoslovenskej oblasti. Za oblastného vodcu bol zvolený doterajší vodca J. 
Mikloš z Prešova a jeho zástupcu J. Straka z Košíc. Oblastnou inštruktorkou sa 
stala  Mgr.  Anna Treľová z Vranova nad Topľou,  členom rady pre rozvoj D. 
Slivka zo Stropkova. Oblastnú kanceláriu viedol O. Vafek a členom rady sa stal 
aj  M.  Kahanec  (obaja  Prešov).  Posledným  členom  rady  bol  J.  Kunč  zo 
Strážskeho. V celoslovenskej finančnej komisii oblasť bude zastupovať F. Gura 
z Dlhej  Lúky  a v Duchovnej  rade  oblastný  asistent  Mgr.  M.  Raškovský  zo 
Zborova.   

Betlehemské svetlo 2002, Poľsko - Glodówka



Začiatkom decembra  bola podpísaná zmluva medzi  Centrom rómskeho 
skautingu a Slovenským skautingom. Rómsky skauting sa stal súčasťou SLSK 
a na etnickom základe vytvoril samostatnú Rómsku oblasť SLSK.  

Záver  roka  sa  niesol  v znamení  distribúcie  Betlehemského  svetla. 
Podtatranská oblasť zabezpečovala odovzdanie plamienka pokoja a mieru Zväzu 
poľského harcerstva. Aj táto akcia sa stala podujatím takmer celoslovenským. 
V ôsmich  autobusoch  na  mieste  zrazu  v Kežmarku  bolo  okolo  300  skautov 
a skautiek  z celého  Slovenska.  Najpočetnejšie  zastúpenie  mala  Podtatranská 
oblasť.  Z Východoslovenskej  oblasti  sa  do  akcie  zapojili  zbory  v Zborove, 
Lipanoch, Prešove (všetky tri zbory), Stropkova a Sabinova. Prvé odovzdávanie 
bolo  na  slovensko-poľskej  hranici  na  Lysej  Poľane  vo  Vysokých  Tatrách. 
Nasledovala zastávka v poľskom školiacom stredisku ZHP na Glodówke, kde sa 
uskutočnila  poľsko-slovenská  sv.  omša.  Tak  aj  s policajným  doprovodom 
nasledoval presun do Krakova. V sídle poľských kráľov Wawelskom hrade bolo 
Betlehemské  svetlo  odovzdané  oficiálne  predstaviteľom  poľskej  skautskej 
organizácie.  

Košickí skauti odovzdali BS prezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi 
Schusterovi.    

2003

Oblasť  má  stabilne  16  zborov.  V tomto  roku  sa  82.zbor  Beskyd 
Medzilaborce,  ktorý nemal  udelenú právnu subjektivitu spojil  so  67.  zborom 
Stropkov.  V 82.  zbore  nie  je  dostatok  činovníkov  pre  vedenie  zboru.  Jeho 
odchovanci väčšinou po ukončení stredných škôl odchádzajú za prácou, alebo 
vysokoškolským  štúdium  mimo  mesta.  V ich  regióne  je  málo  pracovných 
príležitostí a vysoké percento nezamestnanosti. Iba s problémami je zabezpečené 
vedenie  oddielov.  Tým,  že  zbor  nemá  právnu  subjektivitu  stráca  akúkoľvek 
možnosť finančnej dotácie. Preto oba medzilaborské oddiely vzal pod patronát 
právny subjekt – 67. zbor Stropkov. Zbor mal 54 členov (v.o. Duleba, Husár, 
Senajová, D. Kačurová – Medzilaborce, Fiľarský – Giraltovce). Najpočetnejším 
zborom  sa  stal  112.zbor  Prameň  Prešov  Sekčov  so  139  členmi  (činovníci: 
Kahanec, Šankvalier, Novotný, Kivaderová, Maníková, Stedinová). Druhý bol 
68.  zbor  Biele  vrany  Košice  (93  členov,  Vinter,  Dudáš,  David,  Zachar, 
Hužičková), v ktorom však nastal značný úbytok členskej základne a na treťom 
mieste sa umiestnil 43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka s 80 skautmi a skautkami 
(č.: Gura, Lenk, Lenková, Exnerová, Exner). Stále klesajúcu členskú základňu 
má (s oblasťou nespolupracujúci zbor) 58. zbor Volovec Rožňava (vodca zboru 
Soldán).  Po  ročnej  prestávke  sa  ale  znova  zaregistroval  92.  zbor  Sobrance 
( Mižáková, Čigaš, Dopiráková). V 49. zbore Geronimo Prešov preberá vedenie 
zboru  Andrea  Liptáková  (v.o.  Veidnerová,  Kudlová,  Nagy,  Čuško).  Počet 
zborov v oblasti sa nezmenil, zbory v Sobranciach a Rožňave však s oblastnou 



radou  nespolupracovali.  Vo východoslovenskej  oblasti  je  registrovaných  868 
členov. 

Na  chate  Brezinky  na  Kordíkoch  (okr.  Banská  Bystrica)  sa  14.-16.2. 
uskutočnilo stretnutie manažérov roverských jednotiek. Stretnutie organizovali 
Tiger Uličný (Sabinov) a Četan Doliak (Prešov).

V marci  sa  v Škole  v prírode  Juskova  Voľa  uskutočnilo  stretnutie 
činovníkov a výmena skúseností činovníkov Východoslovenských zborov. Zišli 
sa  na  ňom  zboroví  a oddieloví  vodcovia  zo  Zborova,  Stropkova,  74.  zboru 
Košice, Hudcoviec, Slovenskej Kajne Strážskeho a troch prešovských zborov.

Dňa  3.  mája  organizovalo  združenie  Euroregión  Karpaty  stretnutie 
mládeže Slovenska, Poľska a Ukrajiny na hraničnom vrchole Kremenca v NP 
Poloniny.  Bola  nimi  oslovená  Východoslovenská  oblastná  rada  o podporu 
a pomoc pri organizačnom zabezpečení výstupu. Akcie sa zúčastnilo vyše sto 
skautov a skautiek zo Zborova, 112. zboru Prešov – Sekčov, Sabinova, 49.zboru 
Prešov,  Humenného,  Hudcoviec,  109.zboru Prešov a 5.  samostatného oddielu 
Košice + asi  10 skautov z Košíc z Rómskej  oblasti.  Členovia a členky SLSK 
tvorili 2/3 celej slovenskej výpravy. 

Nakoľko  skauting  vo  Vranove  nad  Topľou  zanikol  koncom  90-tych 
rokov, Východoslovenská oblasť, jej rozvojový tím a zbory v oblasti uskutočnili 
pre neorganizované deti Vranova Deň detí. Akciu pomáhali zabezpečovať zbory 
z Prešova, Strážskeho, Slovenskej Kajne, Hudcoviec (zbor došiel aj s koníkom 
Oliverom)  a Stropkova.  Podujatia  sa  zúčastnil  aj  miestonáčelník  SLSK  Ján 
Škvarenina. Podujatia sa zúčastnili aj jednotlivci zo Zborova a Lipian. Obdobné 
podujatie pre verejnosť sa uskutočnilo v polovici júna pri príležitosti osláv 35. 
výročia vyhlásenia Strážskeho za mesto. Na tomto podujatí sa okrem domáceho 
100.zboru Havran podieľali aj členovia 49.zboru Prešov a 67. zboru Stropkov.

Zbory  z Podtatranskej  a Východoslovenskej  oblasti  sa  pravidelne 
začiatkom apríla zúčastňujú podujatia organizovaného Ligou proti  rakovine – 
Dňa narcisov. 

Východoslovenské zbory uskutočnili niekoľko podujatí otvorených aj pre 
ostatné  zbory  v oblasti:  49.  zbor  Prešov  usporiadal  Karaoke  šou,  65.zbor 
Sabinov ringo turnaj a 100.zboe Strážske stolnotenisový turnaj. 

Ďalšou  akciou  otvorenou  pre  neorganizované  deti  Hermanoviec 
a blízkych obcí bol 2. ročník skautských dní prof. Hlaváča v Hermanovciach. Na 
zabezpečení podujatia sa podieľali skauti a skautky zo 42. zboru Zborov, 112. 
zboru  Prešov  –  Sekčov,  67.  Stropkov.  Jednotlivci  sa  zúčastnili  aj  zo  49. 
a 109.zboru Prešov a 5. samostatného oddielu Košice. Akcie sa sa zúčastnil aj 
jeden  skaut  zo  Sobraniec  a dvaja  neregistrovaní  z Úbreža.  Akciu  viedol  za 
SLSK Martin Raškovský, pomocnú ruku podala aj odbočka združenia Rodina 
prof.  Hlaváča  v Hermanovciach  a riaditeľ  ZŠ  pán.  Miškuf.  Podujatia  okrem 
skautov a skautiek sa zúčastnilo 123 detí z Hermanoviec, Jarovníc, Bertotoviec 
a Župčan. 



Dňa 28. júna oblastná rada organizovala v Stropkove Kurz prvej pomoci. 
Kurzu sa  zúčastnili  účastníci  zo  Stropkova,  Medzilaboriec  a Prešova.   Počas 
prázdnin sa v údolí Sopotnice uskutočnil oblastný lesný radcovský kurz. Kurz 
viedol  oblastný  vodca  Jozef Mikloš. Zúčastnili  sa ho frekventanti zo 49. zboru 
Prešov,  67.  zboru  Stropkov  a 100.  zboru  Strážske.  Koncom  prázdnin  sa 
uskutočnil  základný  kurz  v Stropkove.  V Stropkove  sa  uskutočnil  aj 
„Štartovací“  kurz  pre  nové  oddiely  ktoré  vznikli  v okolí  Stropkova.  Kurz 
pozostával  z ukážok  družinovej  a oddielovej  činnosti.  Viedli  ho  inštruktori 
z Prešova.

V polovici roka bol mgr. Martin Raškovský preložený z rím.-kat. úrad vo 
Zborove do Vranova nad Topľou. Ku konci roka po niekoľkoročnej prestávke 
obnovuje skauting v svojom novom pôsobisku. V Zborove jeho funkciu preberá 
Pavol Kowalski, oddiely vedú Zajacová, Kviatkovský, Baranová. 

3. ročník oblastného zrazu spojený so skautským preborom sa uskutočnil 
5. až 7.9. v Juskovej Voli. Skauti a skautky z prešovských zborov zabezpečovali 
usporiadateľskú  službu  počas  akcie  Beh  Terryho  Foxa,  ktorú  organizoval 
magistrát mesta Prešov v spolupráci s ďalšími organizáciami v meste.

V jeseni  so  súhlasom  náčelníctva  prešli  organizačne  pod 
Východoslovenskú oblasť odčlenením sa z Rómskej oblasti v Košiciach rómske 
zbory  z Prešova,  Svini  a Varhaňoviec.  Po  dvoch  ročníkoch  Hlaváčových 
skautských  dní  v Hermanovciach  oblastná  rada  podniká  reálne  kroky  na 
obnovenie  skautingu  v uvedenej  obci.  Zároveň  vzniká  nový  skautský  zbor 
v Košiciach, ktorý zakladá absolvent SELŠ Matej Mikulajčík.  

Snem v Prešove. Menovanie inštruktorov SLSK (zľava O.Vafek (Prešov), Ing. J. 
Pokorný – náčelník SLSK, inštruktor SLSK Ing. M. Jízdný (Košice), M. Leskovjanský 

(Spišská Nová Ves)



Veľmi významnou udalosťou pre Východné Slovensko bolo uskutočnenie 
XI. skautského  snemu  v  Prešove.  Stalo  sa tak prvýkrát v histórii skautingu na 
Slovensku, že tak dôležité rokovanie sa uskutočnilo v tomto regióne. Prípravu 
snemu mala  organizačne na starosti  Východoslovenská  oblastná  rada,  hlavne 
vodca oblasti Mikloš a kancelár oblasti Oliver Vafek. Snem sa uskutočnil 24. až 
26.  októbra  v zasadačke  Krajského  úradu.  Pred  samotným  snemom  sa 
uskutočnila beseda so zástupcami  a propagačný  skautský  deň  v  centre  mesta,
ktoré viedol   člen rady zodpovedný za rozvoj Daniel  Slivka a Cmar  zo 112. 
zboru.  Servisný  tím  počas  snemu  viedla  Anna  Kudlová  (49.zbor  Prešov), 
jednotlivé  sekcie  tímu  M.  Kahanec  (112.zbor),  M.  Šotík  (Prešov).  Marcel 
Izdenczy  (109.zbor  Prešov)  viedol  dôležitú  sekciu  skrutátorov,  ktorí  počas 
snemu mali najviac práce. V jednotlivých sekciách pracovali skautky a skauti zo 
43. zboru Dlhá Lúka, 49. zboru Prešov, 65. zboru Sabinov, 67. zboru Stropkov, 
100. zboru Strážske, 109. zbor Prešov a 112. zboru Prešov – Sekčov. Svojich 
úloh sa zhostili veľmi dobre. Priebeh snemu sa nevymykal snemom predošlým. 
Pridelenie XI.  snemu v Prešove sa  stalo ocenením poctivej  práce niekoľkých 
generácií  skautských  činovníkov,  ktorí  sa  zaslúžili  o šírenie  dobrého  mena 
skautingu na Východnom Slovensku v minulosti, aj súčasnosti.     

V závere  roka  sa  uskutočnili  radcovské  skúšky  v Juskovej  Voli  a prvý 
turnus základného kurzu v Prešove na ktorom sa zúčastňujú účastníci zo 112. 
zboru Sekčov,  Vranova nad Topľou,  Hermanoviec  a  Tulčíka.  Zo športových 
podujatí  to  bol  oblastný  šachový  turnaj  v ktorom  putovnú  cenu  vybojovali 
šachisti z Dlhej Lúky. Okolo 15 členov Východoslovenskej oblasti sa zúčastnilo 
odovzdania Betlehemského svetla poľským skautom. Tohto roku to bola akcie 
iba  Podtatranskej  oblasti,  ale  v rámci  dobrých  susedských  vzťahov  bolo  pre 
Východoslovenskú oblasť v autobuse rezervovaných 10 miest (ktoré boli trochu 
prekročené).  Tesne  pred  Vianocami  prebiehala  distribúcia  BS  po  celom 
Východnom Slovensku.

2004

Odchodom  Mgr.  Martina  Raškovského  a ďalších  činovníkov  za 
zamestnaním,  štúdiom  a základnú  vojenskú  službu  nastal  pokles  členskej 
základne vo Zborove. Naopak, 43. zbor v susednej  Dlhej Lúke sa rozšíril  do 
samotného  Bardejova,  kde  boli  založené  dva  oddiely  (v.o.  Matúš  Gambál 
a Andrea  Gambálová).  V Prešove  sa  109.zbor  Gemini  zlúčil  so  49.  zborom 
Geronimo. 112. zbor Prameň Prešov – Sekčov mal 125 registrovaných členov. 
V polovici roka vystriedala na poste vodcu zboru Martina Kahanca Marianna 
Maníková.  68.  zbor  Biele  vrany  Košice  registroval  119  členov  a 67.  zbor 
Stropkov, ktorý má oddiely aj Medzilaborciach,  Miňovciach a Okrúhlom 114 
členov. Zmeny vo vedení zborov nastali aj v 100. zbore Havran Strážske, kde na 
funkciu  zborového  vodcu  bol  zvolený  Jozef  Kunč  a v 120.  zbore  P.  Bileca 
Humenné, kde vedenie zboru prevzal Jozef Lenarčič. Tri rómske zbory Prešov, 



Svinia  a Varhaňovce  vytvorili  213  členný  124.  rómsky  zbor  so  sídlom 
v Prešove. Zbor vedie Brigita Juhásová.

Členská základňa 58. zboru Volovec Rožňava poklesla na 15 členov, čím 
zbor stratil právnu subjektivitu. 92. zbor Sobrance sa pravidelne registruje iba 
každý druhý rok a toho roku mu vyšla pauza. Pribudli dva nové zbory: 125. zbor 
Sirius  Vranov  s vodcom  zboru  Pavlom  Fialom   a 126.  zbor  prof.  Hlaváča 
v Hermanovciach, ktorý vedie Marta Grejtáková. 

94. zbor Slovenská Kajňa, ktorý registroval 26 členov nezaplatil členský 
poplatok, čí bola jeho registrácia neplatná. Obdobne aj nový 118. zbor Biely kríž 
v Košiciach  začiatkom  roka  registroval  29  členov,  ale  členské  zaplatil  až 
koncom  roka.  Vo  Východoslovenskej  oblasti  bolo  registrovaných  (bez 
Slovenskej Kajne) 1215 skautov a skautiek.

Kuriózna  situácia  nastala  začiatkom roka.  Od  člena  realizačného  tímu 
RLŠ Martina Kovalíka (49. zbor) sa vedenie oblasti dozvedelo, že istý mladík 
má  záujem  založiť  skauting  v Medzeve  (okres  Košice  okolie).  Medzev  je 
banícke  mestečko  (rodisko  prezidenta  Rudolfa  Schustera),  ktoré  obývajú 
potomkovia nemeckých kolonistov. Vycestoval  tam tím zložený z činovníkov 
49.  zboru  a oblasti.  Michal  nás  privítal  v kompletnej  skautskej  nemeckej 
rovnošate. Situácia bola nasledovná: V okolí Medzeva už niekoľkokrát táborili 
nemeckí  skauti,  nakoľko jedna činovníčka  mala  v Medzeve  svojich  predkov, 
z ktorých  časť  sa   po  2.  svetovej  vojne  sa  vysťahovala  späť  do  Nemecka. 
Táborov sa zúčastnil  aj  Medzevčan Michal  a dokonca absolvoval aj  skautský 
kurz v Spolkovej republike Nemecko. Zamýšľal založiť skauting, nevedel však 
čo má s deťmi robiť, vytvoriť im program. Po dvoch dňoch odovzdávania nášho 
know-haw činovníci zistili, že Mišo o Slovenský skauting záujem nemá. Hodlá 
sa registrovať v Bund der Pfadfinder  und Pfadfinderin v Nemecku!  Nakoniec 
pre Slovenský skauting získali iba dvoch – Mareka Daroka a Rajnu Rohanovú.

V januári sa v Prešove uskutočnila druhá časť základného kurzu. Koncom 
mája oblastná rada organizačne a materiálne zabezpečovala kurz organizovaný 
Programovou  radou  SLSK  pre  vodcov  vĺčat  a včielok:  Mauglí  v džungli. 
Prednášky a inštruktorov zabezpečovala programová rada. Kurz viedol Sopko - 
Bocian zo Žiliny. Uskutočnil sa na Sopotnici a zúčastnilo sa ho 22 frekventantov 
z Východoslovenskej  a Podtatranskej  oblasti.  Začiatkom  júna  sa  uskutočnil 
seminár  Základného  kurzu  pre  činovníkov  s praxou  v Prešove.  K základným 
kurzom oblasť vydala príručku, ktorej autorom bol Jozef Mikloš.

Začiatkom roka 67. zbor Stropkov zorganizoval zájazd do Ríma. Zájazdu 
sa okrem členov uvedeného zboru zúčastnili aj členovia zo 112.zboru Prešov – 
Sekčov a Lipany.

Zbory  Východoslovenskej  oblasti  organizovali  otvorené  akcie  aj  pre 
ostatné  zbory  v oblasti.  Z nich  to  bola  tradičná  akcia  KARAOKE  ŠOU 
organizovaná 49.  zborom Geronimo Prešov,  volejbalový turnaj  organizovaný 
65.  zborom  Brabeňaki  Sabinov,  či  stolnotenisový  turnaj  organizovaný  100. 
zborom  Havran  Strážske.  Medzi  duchovné  podujatia  môžeme  zaradiť  už 



tradičnú skautskú omšu organizovanú 112. zborom Prameň Prešov – Sekčov. 
V Podtatranskej  oblasti  je  3.  zborom  Kežmarok  v celom  regióne  známy 
Valentínsky ples,  ktorý uskutočňujú už niekoľko rokov. Plesy usporadúval aj 
zbor v Krompachoch.

Holandskí  skauti  ponúkli  Slovenskému  skautingu  realizáciu  kurzu 
viazaných  stavieb  SLOPI.  Patronát  nad  kurzom  na  východnom  Slovensku 
prevzal 112.zbor Prešov Sekčov a vedením RT bol poverený Chmeliar – Turista. 
Kurz sa uskutočnil v pôsobisku oblastnej inštruktorky Tanky Treľovej v Škole v 
prírode Juskova Voľa 21. až 23. mája.  Kurz odborne viedli  štyria inštruktori 
z Holandska a zúčastnilo sa vyše 30 účastníkov z nášho regiónu, medzi inými aj 
rómskí  skauti  z oddielu  Hlinné.  Zo  zahraničia  sa  kurzu  zúčastnil  aj  skaut 
a skautka z poľského Sanoku.

V dňoch 28. – 30. mája sa uskutočnil na Sopotnici kurz Mauglí v džungli. 
Materiálne  kurz  zabezpečovala  Východoslovenská  oblastná  rada,  po  stránke 
metodickej ho viedol RT vedený Bocianom zo Žiliny.   

Skautské dni prof. Hlaváča v Hermanovciach boli už organizované iba pre 
členov SLSK. Zúčastnilo sa ich okolo 140 účastníkov, z nich aj neregistrovaní 
traja  zo  Sobraniec  a jeden  z Úbreža.  Počas  prázdnin  sa  uskutočnil  lesný 
radcovský  kurz  na  Sopotnici,  propagačná  akcia  počas  trhu  v Stropkove  a 4. 
ročník  oblastného  zrazu  v Juskovej  Voli.  Zrazu  sa  zúčastnil  rekordný  počet 
účastníkov  zo  zborov  Dlhá  Lúka,  Sabinov,  Prešov,  Stropkov,  Hudcovce, 
Strážske,  Prešov-Sekčov,  118.  zbor  Košice,  Humenné,  Vranov  nad  Topľou 
a Hermanovce.

Pri hrobe činovníka SKS prof. Štefana Hlaváča v Hermanovciach



Jednoznačne  najvýznamnejšou  udalosťou,  ktorá  sa  odohrala  na  území 
regiónu východného Slovenska bolo uskutočnenie stredoeurópskeho jamboree 
TATRACOR  2004  v Tatranskej  Lomnici.  Akcia  nadväzovala  na  Slovanské 
jamboree   v   Československu   v   roku  1931  (Praha),  2. slovanské   jamboree 
v poľskom Spale  v roku 1935,  FÉNIX 1997 v Českej  republike,  EUROCOR 
1998  pri  Žarnovici  na  Slovensku,  SANU  1999  pri  poľskom  Sanoku 
a KARPATIA 2001 v Maďarsku. TATRACOR organizoval Slovenský skauting 
a uskutočnil  sa  16.  až  24.  júla.  Keďže  jamboree  sa  uskutočnilo  vo 
Vysokých Tatrách,  hlavnú  ťarchu  pri  jeho  zabezpečení  a organizácii  znášala 
Podtatranská  oblasť  a jej  zbory.  Pomocnú  ruku  však  podali  aj  zbory 
Východoslovenskej oblasti a niektorí z ich činovníkov (zo 112. zboru Prešov – 
Sekčov,  ale  i iných zborov)  boli  v organizačnom štábe.  Jednotlivé  servistímy 
počas  realizácie  TATRACORU,  jeho  zaujímavého  a všestranného  programu, 
potom  zabezpečovali  prevažne  roveri  a roverky  Podtatranskej 
a Východoslovenskej  oblasti.  Akcie  sa  zúčastnilo  okolo  2500  účastníkov 
z rôznych štátov strednej a západnej Európy.      

V dňoch 6. až 12. augusta sa uskutočnil oblastný lesný radcovský kurz, 
ktorý  viedol  Mikloš.  Prednášali  na  ňom  Triskáč  Pauko,  Mgr.  Martin, 
Raškovský,  Oliver  Vafek,  Liptáková  a ďalší.  Účastníci  kurzu  boli  z Prešova 
a Hemanoviec.  Začiatkom  augusta  sa  v Stropkove  uskutočnilo  skautské 
propagačné podujatie. Pri jeho realizácii okrem domáceho zboru vypomáhal aj 
rozvojársky tím zo 112. zboru Prešov – Sekčov. 

4.  ročník  oblastného  zrazu  Východoslovenskej  oblasti  sa  uskutočnil 
záverom augusta v Juskovej Voli a zúčastnilo sa okolo 140 účastníkov z Dlhej 
Lúky,  oboch  prešovských  zborov,  Strážskeho,  Hudcoviec,  Humenného, 
Vranova, Sabinova, Hermanoviec, 118. zboru Košice a Stropkova. 

Člen oblastnej rady a vodca 67.zboru Stropkov Daniel Slivka sa zúčastnil 
stretnutia  s msg.  kardinálom  Tomkom  z Vatikánu,  ktoré  sa  uskutočnilo  20. 
augusta počas jeho návštevy východného Slovenska.

V auguste zomrel jeden z autorov 1. dielu Východoslovenskej skautskej 
histórie  Jožko  Kancír  –  Starý  Vlk  (*1919).  O mesiac  neskôr  najstarší 
registrovaný  člen  Slovenského  skautingu  Vojtech  Štofko  (*1910,  zakladateľ 
zväzového skautingu vo Vranove nad Topľou). Obaja boli registrovaní v klube 
oldskautov 49. zboru Prešov.  

V septembri  sa  uskutočnili  oblastné  radcovské  skúšky  v Lipovciach, 
v pohorí Branisko. 

V dňoch 20. až 21. novembra sa v Prešove uskutočnilo výročné oblastné 
zhromaždenie,  ktorého  sa  zúčastnilo  39  oprávnených  delegátov  (z  55). 
Nezúčastnili sa delegáti zo štyroch zborov: Rožňava, Rómskeho zboru Prešov, 
Hudcoviec a Vranova. Z hostí sa ho zúčastnil vodca Podtatranskej oblasti Ján 
Skokan,  členka  náčelníctva  SLSK  Ing.  Mazancová,  vodca  Stredoslovenskej 
oblasti Lafférs, bývalý člen oblastnej rady Ing. Miroslav Jízdný z Košíc a ďalší. 

Na oblastnom zhromaždení bolo zvolené nové vedenie oblasti:



Vodca oblasti: Mgr. Martin Raškovský 126. zbor Hermanovce
Zástupca vodcu: Daniel  Slivka  67. zbor Stropkov
Oblastný inštruktor: Mgr. Martin Kovalík  49. zbor Prešov
Oblastný ADUR: František  Gura  43. zbor Dlhá Lúka
Člen pre rozvoj: Jozef Kozmon 120. zbor Humenné
Člen pre program Marianna Maníková      112. zbor Prešov – Sekčov
Kancelár a ekonóm: Matúš  Buzalka   49. zbor Prešov

V ten istý termín sa uskutočnilo aj oblastné zhromaždenie v Podtatranskej 
oblasti,  kde  za  vodcu  oblasti  bol  zvolený  doterajší  jej  vodca  Ján  Skokan  – 
Sloník.

Práve v období oblastného zhromaždenia boli v poslednej fáze jednania 
o zakúpení  chaty  Kanné  od  Mestského  úradu  v Prešove.  Zrubová  chata 
neďaleko  Fričoviec  bude  slúžiť  ako  oblastné  vzdelávacie  stredisko  a pre 
ubytovanie počas zborových podujatí. Chata bola odkúpená za 130 tisíc korún. 
Polovica sumy bol dar Náčelníctva Slovenského skautingu a na polovicu sumy 
bola poskytnutá pôžička.

V závere roka sa uskutočnil oblastný šachový turnaj na ktorom putovnú 
cenu  znova  vybojovali  šachisti  z Dlhej  Lúky.  Všetky  zbory  v oblasti  boli 
zapojené  do  distribúcie  Betlehemského  svetla.  Časť  členov  a členiek  našej 
oblasti  sa  zúčastnila  priamo preberania  plamienka  BS vo Viedni  a časť  zasa 
odovzdávania poľským skautom na Glodówke. 

V závere  roka  Vysoké  Tatry  postihla  ničivá  smršť,  ktorá  v konečnom 
dôsledku mala vplyv aj vznik veľkej ekologickej akcie Slovenského skautingu 
v roku 2005.  

Koncom roka sa  Slovenskom niesol  jeden ošiaľ.  V televízii  prebiehala 
súťaž mladých speváckych talentov Superstar. Do finále sa prebojovali aj dve 
prešovčanky  Petra  Humeňanská  a Katarína  Koščová.  Obidve  skautovali  v 1. 
oddieli  skautiek  a Caja  Koščová  je  členkou  SLSK  dodnes.  Nakoniec  prvá 
superstar na Slovensku bola členka Východoslovenskej oblasti SLSK, prešovská 
skautka Katarína Koščová – Caja.

Podľa  publikovaných  údajov  sa  v tomto  roku  podľa  počtu  členov 
v celoslovenskom rebríčku na 2. mieste umiestnili Košice s počtom členov 389, 
4.  Prešov  292  členov,  9.  Humenné  168  členov  (  všetky  tri  mestá  spolu 
s rómskymi  skautmi),  12.  mieste  Poprad  149,  15.  obec  Hermanovce  (spolu 
s Rómami), 16. Bystrany (iba RS) 112 členov, 19. Kežmarok 102 členov, 23. 
Vtáčkovce 80 rómskych skautov, 23. Spišská Nová Ves 77 členov, 26. miesto 
Dlhá Lúka a Bardejov, 29. Hlinné 69 (iba RS).  

2005

Rok  2005  nebol  príliš  pre  Slovenský  skauting  úspešný.  Na  celom 
Slovensku  nastal  pokles  členskej  základne,  východoslovenské  oblasti 
nevynímajúc. Najvyšší pokles zaznamenala Rómska oblasť o 51%. Podtatranská 



oblasť  zaznamenala  18%  pokles  a Východoslovenská  16%.  Celkove 
v Košickom  a Prešovskom  kraji  bol  úbytok  o  registrovaných  2164  skautov 
a skautiek.  Rómska  oblasť  registrovala  zbory  v Košiciach  na  Luníku  IX 
a mestskej časti Krásna (spolu 139 členov), obciach Bystrany (33), Kecerovce 
(43),  Červenica  (63)  +  Opiná  (39),  Vtáčkovce  (41),  Humenné  –  Podskalka, 
a oddiel Pečovskej Novej Vsi (23). Spolu 405 členov. 

Podtatranská oblasť registrovala zbory v Kežmarku (v.z. Ing. M. Sokáč), 
Levoči, Poprade (20.zbor v.z. Dr. D. Princ a 78.zbor v.z. P. Linek. Tento zbor 
má oddiely v meste  Svit),  Krompachy (v.z.  F. Novotný a zbor má oddiely aj 
v Spišskom Pohradí a Víťazi) a Spišskej Novej Vsi (v.z. Mgr. M. Ziolkovský). 
Špecifickým je 66. zbor Nižné Ružbachy, ktorý svoje oddiely má aj v mestách 
a obciach  Stará  Ľubovňa,  Hniezne,  Lacková a Važec.  Pribudli  aj  nové zbory 
122.  zbor  Poprad  –  Výdrník  vedený  V.  Rečičárovou  a 127.  zbor  Kriváň 
v Liptovskom Mikuláši  vedený  Ing.  Emilom  Hudečkom.  Spolu  658  skautov 
a skautiek.

Vo Východoslovenskej oblasti zborov naopak ubudlo. Zanikol skauting 
v Rožňave  (registrovalo  sa  iba  5  členov), v obci  Zborov  a Slovenská  Kajňa. 
V Košiciach  sa  registrovali  tri  zbory  (68.  Biele  vrany,  74.  zbor  a 118.  Biely 
kríž), v okrese Michalovce zbor vo Strážskom. V Prešovskom kraji to boli tri 
zbory (49. Geronimo, 112. zbor Prešov – Sekčov a 124. rómsky zbor). V okrese 
Prešov ešte 126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce. V okrese Bardejov zostal iba 
zbor Dlhá Lúka (+ oddiely v Bardejove). Stropkovský zbor má svoje oddiely 
okrem Stropkova aj v Medzilaborciach, Okrúhlom, Miňovciach a Giraltovciach. 
Početne stratil aj 125. zbor Vranov nad Topľou. V Humenskom okrese to boli 
zbory v Humennom a Hudcovciach, pričom humenský zbor o pár členov rozšíril 
svoju členskú základňu. Nárast členskej základne o vyše 19% bol zaznamenaný 
v okrese  Sabinov,  na  ktorom  majú  podiel  zbory  v Sabinove  a Lipanoch. 
Východoslovenská  oblasť  po  Považskej  oblasti  je  druhou  najpočetnejšou 
s počtom členov a členiek 1101.

Prešovský  rómsky  zbor  patriaci  pod  Východoslovenskú  oblasť  mal 
najaktívnejšie  oddiely  v Hlinnom (37  členov),  Jastrabí  (22)  a Varhaňovciach 
(12).

Podtatranská,  aj  Východoslovenská  si  vo  svojej  činnosti  udržiavajú 
štandard  a patria  medzi  aktívne  oblasti  na  Slovensku.  Hlavným  cieľom 
Východoslovenskej oblasti,  okrem realizácie vzdelávacích aktivít  a tradičných 
oblastných  podujatí  (Skautské  dni  prof.  Hlaváča,  oblastný  zraz,..)  bolo  aj 
sprevádzkovanie oblastného vzdelávacieho strediska Kanné. Patronát nad ním 
prevzal  oblastný  inštruktor  JUDr.  Martin  Kovalík  – Tammy a chata  v závere 
roka už mohla slúžiť k svojmu účelu.

Dôležitým  bolo  aj  rokovanie  oblastných  činovníkov  24.  a 25.  júna 
v Žiline. Vzniklo na podnet bývalých a terajších činovníkov Východoslovenskej 
oblastnej  rady.  Na  porade  sa  zišli  iba  zástupcovia  Trnavskej,  Považskej, 
Podtatranskej  a Východoslovenskej  oblasti,  z nášho  regiónu  to  boli  oblastní 



vodcovia Ján Skokan a Mgr. Martin Raškovský a bývalí oblastní činovníci Jozef 
Mikloš  a Oliver  Vafek.  Na  stretnutí  bol  prerokovaný  návrh  kapitoly 
Organizačného  poriadku  SLSK  pojednávajúci  o skautských  oblastiach. 
Vypracovaný návrh  prerokovalo v septembri náčelníctvo SLSK a takmer bez 
zmien ho prijalo. 

Zbory  východoslovenských  oblastí  sa  zapájali  do  celoslovenských 
podujatí,  napr.  zberu odpadu z obalov ZBERAČ. Do kampane sa zapojilo 35 
zborov, z nášho regiónu to boli zbory 68., aj 118. Košice, 49. aj 112. Prešov, 
126.  Hermanovce,  115.  Lipany,  125.  Vranov nad Topľou,  75.  Spišská  Nová 
Ves,  či  3.  Kežmarok.  Do  verejnoprospešnej  kampane  Mojich  8  hodím  sa 
zapojila  Rómska  skautská  oblasť  –  údržba  náučných  chodníkov  v lokalite 
opálových  baní  na  Dubníku  (765  hodín),  9.  oddiel  Stará  Ľubovňa  66.zboru 
Nižné  Ružbachy  (799  hodín),  126.  zbor  Hermanovce  (676  hodín),  76.  zbor 
Spišská  Nová  Ves  (358  h.).  Suverénne  najviac  brigádnických  hodín  4  116 
odpracoval 3. zbor v Kežmarku. V závere roka sa 8. oddiel Kysak zapojil do 
akcie Slávnosť svetiel. 

V obci  Kysak  (okr.  Košice  okolie)  vznikol  skautský  oddiel  vedený 
Jozefom Brezom – Sršňom. Jeho zástupcom je Novák – Číňan. Oddiel má dve 
družiny  chlapcov  (kamzíkov  a vlkov)  a družinu  dievčat  –  srniek.  Oddiel 
pracoval pod patronátom 118. zboru Biely kríž Košice.  

Najúspešnejšie akcie Slovenského skautingu (organizované Programovou 
radou a ústredím) sa v tomto roku uskutočnili na Spiši. V Slovenskom raji na 
Podlesku sa z podnetu PR SLSK uskutočnilo motivačné podujatie Radcovské 
fórum na ktorom sa zišlo sto radcov a radkýň z celého Slovenska. Táto akcia je 
účastníkmi hodnotená ako najlepšia akcia v tomto období. 

Druhá veľmi úspešná bola kampaň SKAUTI PRE TATRY. Od polovice 
júna do polovice augusta sa v týždňových turnusoch striedali skauti a skautky 
nad 15 rokov a pomáhali pri odstraňovaní následkov ničivej kalamity. Podujatia 
sa  zúčastnilo  vyše  900  účastníkov,  z toho  420  zo  Slovenska,  340  z Českej 
republiky, zbytok z iných krajín. Ruku k dielu priložili takmer všetky zbory aj 
z Podtatranskej, Východoslovenskej a Rómskej oblasti.   

V dňoch  21.  až  23.októbra  sa  v Nitre  uskutočnil  XII.  skautský  snem 
SLSK.  Zúčastnili  sa  ho  oblastní  vodcovia  Mgr.  Raškovský  a Ján  Skokan. 
Z členov oblastnej rady sa ho (ale ako delegáti zborov) zúčastnili Daniel Slivka, 
Dr. Martin Kovalík, František Gura a Marianna Maníková. Ako delegáti snemu 
sa  ho  zúčastnila  aj  väčšina  vodcov  zborov  z nášho  regiónu.  Z bývalých 
oblastných  činovníkov  sa  ako  pozorovatelia  zúčastnili  Ing.  Miroslav  Jízdný 
z Košíc a Mikloš z Prešova.

V jeseni  49.zbor  Geronimo  Prešov  upravil  turistický  chodník 
v Lačnovskom kaňone, opravil lavičky pri odpočívadlách a vymenil poškodené 
informačné  tabule.  Akcia  prebehla  v spolupráci  s Obecným  úradom 
v Lipovciach a na jeho finančnom zabezpečení  sa  podieľala firma Kronospan 
z Prešova.



15.  novembra  zomrel  jeden  zo 
spoluautorov  Východoslovenskej 
kroniky,  obetavý  košický  činovník 
Juraj  Straka  –  Ali.  Skautom  bol  od 
roku  1969  (predtým radca  FČK).  Po 
novembri  1989  sa  zapojil  do  obnovy 
skautingu  v Košiciach,  pracoval  ako 
redaktor  košického časopisu  SKAUT, 
niekoľko  období  vykonával  funkciu 
okresného  vodcu,  absolvoval  GILŠ 
a bol inštruktorom SLSK. Bol jedným 
zo  zakladateľov  Východoslovenskej 
oblasti  a prvé  dve  volebné  obdobia 
zastával  funkciu  zástupcu  oblastného 
vodcu.

Zbory na východnom Slovensku vyvíjali  rôznorodú činnosť.  Napríklad 
112.zbor  Prameň  Prešov  –  Sekčov  za  obdobie  september  až  december 
uskutočnili 18 rôznych akcií. Nezaostávali ani ostatné zbory. 49.zbor Geronimo 
za uvedené obdobie uskutočnil  10 akcií,  napr. aj  Deň otvorených dverí,  zbor 
v Sabinove Štefanský turnaj, 120. zbor Humenné 11 akcií, napr. cyklotúry, či 
výpravy do do NP Poloniny, zbor Sirius vo Vranove sedem podujatí......

V závere  roka  zbory  všetkých  troch  oblastí  sa  podieľali  na  distribúcii 
plamienku Betlehemského svetla. Podtatranská oblasť už pravidelne v poľskej 
Glodówke odovzdáva plamienok poľským skautom a skautkám. Ústredie SLSK 
rozhodlo  uskutočniť  celoslovenské  vyhodnotenie  Betlehemského  svetla  2005 
v Prešove, ktoré sa napokon aj uskutočnilo v historickom centre pred chrámom 
sv. Mikuláša príhovorom funkcionárov z ústredia, účasťou členov zboru Prešov 
–  Sekčov  a vystúpením  rómskych  skautov.  Žiaľ,  organizátori  tejto  akcie 
nepovažovali  za  potrebné  o akcii  oboznámiť  a koordinovať  ju   ani 
s Východoslovenskou  oblastnou  radou ktorej  sídlo  je  vždy  v Prešove,  ani  so 
všetkými  prešovskými  skautskými  zbormi.  Napokon  do  tohto  vyvrcholenia 
akcie bol zrejme zapojený Fabo Novotný z Podtatranskej oblasti a z časti 112. 
Sekčov a 124. rómsky zbor. Stánok „starého“ 49. zboru Prešov (ktorého tradícia 
oddielov  siaha  do  roku  1990)  pred  chrámom  sv.  Mikuláša  s Betlehemským 
svetlom, ktorý tu každoročne stojí tiež už od roku 1990 vzbudzoval dojem že 
títo skauti a skautky ani Slovenského skautingu nepatria.

2006

Začiatkom roka zbory,  aj  oblasti  finišovali  pri  vyhodnotení  činnosti  za 
uplynulý rok, účtovných uzávierok a registrácii  na tento rok.  Napriek tomuto 



návalu  administratívnych  prác  v 1.  štvrťroku  vo  Východoslovenskej  oblasti 
prebiehal aj víkendový oblastný radcovský kurz, ktorého sa zúčastnili členovia 
112.  zboru Prešov,  67.  zboru Stropkov,  126.  zboru Hermanovce,  115.  zboru 
Lipany,  či  8.  oddielu Kysak.  Kurz viedol  oblastný inštruktor  JUDr.  Kovalík, 
v realizačnom tíme prednášali Buzalka, Liptáková (49.zbor Prešov), Maníková, 
Grohola (112.zbor Prešov), Červeňák (65.zbor Sabinov),...

V januári sa zástupcovia všetkých troch oblasti v Košickom a Prešovskom 
kraji zúčastnili  v Banskej  Štiavnici porady oblastných vodcov, malého snemu 
a rokovania finančnej komisie. Za Východoslovenskú oblasť sa týchto rokovaní 
zúčastnili  Mgr.  Raškovský,  Dr.  Kovalík  a Slivka.  Vo februári  sa  uskutočnili 
celoslovenský seminár o rozvoji skautingu, na ktorom VsO zastupovali Kovalík, 
Gura a Buzalka.

Fašiangové obdobie sa skautským zborom „nevyhlo“ ani v tomto roku. 
Skautské plesy uskutočnili  napr.  zbor v Kežmarku,  Dlhej Lúke,  či  Prešove – 
Sekčove. Sekčovská Stodvanástka uskutočnila 4. skautskú svätú omšu na ktorej 
sa  zúčastnilo  vyše  200  skautov  a skautiek  zo  zborov  z Prešova,  Lipan, 
Hermanoviec,  Humenného,  Stropkova,  Dlhej  Lúky,  Levoče,  Krompách,  či 
rómskí skauti z Červenice pri Dubníku.

Začiatkom roka  vznikol  aj  nový  133.  rómsky  zbor  na  Zemplíne.  Jeho 
zakladateľom je gréckokatolícky duchovný Martin Mekel. S rómskou mládežou 
už pracoval ešte v Centre rómskeho skautingu a neskôr v Rómskej oblasti SLSK 
v obci Varhaňovce. Neskôr pôsobil  v obci Hlinné a jeho terajšie pôsobisko je 
v Čičave, iba pár kilometrov od Hlinného. V rámci tohto zboru pracujú oddiely 
vo Vranove nad Topľou, Čičave a Varhaňovciach. 

Na  Čingove  v Slovenskom  raji  sa  uskutočnil  Kurz  manažment  zboru, 
ktorý viedli Ján Filip – Dúfus, Dolinka -  Angel, a Milla - Myšiak. Na kurze 
prednášali aj Johny Škvarenina a Macharík - Kolohnát. Kurzu sa zúčastnilo 33 
účastníkov, z toho 16 z Východoslovenskej oblasti. Na kurze boli zastúpené aj 
zbory Podtatranskej (napr. Poprad, Spišská Nová Ves,...), Považskej, ba aj nový 
zbor  z Nitrianskej  oblasti.  Za  Východoslovenskú  oblasť  sa  kurzu  zúčastnili 
zástupcovia  43.  zboru  Dlhá  Lúka  –  Bardejov,  49.  zboru  Prešov,  112.zboru 
Prešov –  Sekčov,  120.zboru  Humenné,  126.  zboru  Hermanovce  a 8.  oddielu 
Kysak. Zo zborových vodcov sa zúčastnili sr. Grejtáková (Hermanovce), bratia 
Gura (Dlhá Lúka) a Lenarčič (Humenné). 

Registráciu  v určenom termíne  zaslalo  z Východoslovenskej  oblasti  11 
zborov  (38  oddielov)  a jeden  samostatný  oddiel.  Celkový  počet  701  členov. 
Z košických zborov sa zaregistrovali 68. zbor vedený Mgr. Vinterom a 74. zbor 
vedený Mgr. Schifflerom. 118. zbor Biely kríž zanikol. Z Košického kraja ožila 
Rožňava,  ktorá  zaregistrovala  16 členný koedukovaný oddiel.  Zaregistrovaný 
samostatný  8.oddiel  Kysak  vedený  Jozefom Brezom patrí  do  okresu  Košice 
okolie. V Prešovskom okrese sa registroval 112.zbor Prešov – Sekčov, 49.zbor 
Prešov  a 126.zbor  prof.  Hlaváča  Hermanovce.  V okrese  Sabinov  65.  zbor 
v Sabinove a 115.zbor  v Lipanoch.  Vo vranovskom okrese  133.  rómsky zbor 



v Čičave,  Stropkov  zastupuje  67.  zbor  s oddielmi  aj  v Medzilaborciach 
a Okrúhlom.  Posledným  registrovaným  zborom  je  120.  zbor  Humenné. 
V termíne sa nezaregistrovali 43.zbor Dlhá Lúka, 84.zbor Hudcovce, 100.zbor 
Strážske,  118.  zbor  Biely  kríž  Košice,  126.zbor  Vranov a 124 Rómsky  zbor 
v Prešove. Košický zbor Biely kríž zanikol, obdobne zánik hrozí zborom v Hud-

Záber z tábora 49. zboru Geronimo Prešov a 8. oddielu J. Murgaša Kysak

covciach a Strážskom. Odchodom vodcu zboru a vodcov oddielov (ktorí odišli 
študovať  do  iných  častí Slovenska) nastáva vážna kríza aj  u zboru vo Vranove
nad Topľou.  43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka – Bardejov sa zaregistroval síce 
po termíne, ale so sto členmi a patrí medzi najpočetnejšie zbory v oblasti. Po 
doregistrácii mala Východoslovenská oblasť 902 skautov a skautiek. 

Členská základňa v mestách a obciach v roku 2006. Sú to celkové počty 
registrovaných skautov a skautiek, teda u nás vo východoslovenských regiónoch 
aj s počtom  členov  Rómskej  oblasti.  Najlepšie  s vysokým  náskokom  obstála 
Bratislava,  po  nej  nasleduje  Žilina.  Až  tretie  miesto  obsadil  z  našej  oblasti 
Prešov. Hneď na štvrtom mieste sú Košice. V druhej dvadsiatke sa umiestnili 
mestá z Podtatranskej oblasti (12. Spišská Nová Ves, 14. Poprad, 15. Kežmarok) 
a uzatvára ju na 18. miesta Sabinov. V poslednej sledovanej desiatke sú na 24. 
mieste Hermanovce a 26. mieste Humenné.

Čo  sa  týka  prehľadu  členstva  v oblastiach,  za  minulý  rok 
Východoslovenská oblasť sa umiestnila na štvrtom mieste z deviatich skautských 
oblastí. Napriek tomu Východoslovenská oblasť aj tento rok zaznamenala pokles. 



Podtatranská oblasť má 691 členov (5.miesto) a oproti roku 2005 zaznamenala 
mierny nárast

 V Prešove magistrát mesta udeľuje Ceny mesta Prešova. Z jednotlivcov 
ju  získala  aj  prvá superstar  Caja  Koščová (49.zbor)  a z kolektívov 112.  zbor 
Prameň Prešov – Sekčov. 

V priebehu  roka  zbory  vyvíjali  rôznorodú  činnosť.  Vzdelávacie  kurzy, 
činnosť  v družinách  a oddieloch,  či  podujatia  pre  verejnosť.  Vyvrcholením 
letnej činnosti   boli  skautské  tábory.  Košické oddiely 68.zboru po etapách 
(3.oddiel,  7.oddiel  a 9.oddiel)  odtáborili  v Čiernej  Lehote  v Slovenskom 
rudohorí.   Zbor  nadviazal  kontakt  so  švédskymi  skautmi,  s ktorými  košickí 
roveri uskutočnili spoločnú prázdninovú akciu. Ďalší košický zbor vedený Mgr. 
Oskarom  Schifflerom  táboril  pri  Opátke.  49.  zbor  Prešov  táboril  spolu  so 
samostatným oddielom Kysak na slovensko-poľskej hranici pri Čirči. 112. zbor 
Prameň  Prešov  –  Sekčov  táboril  v údolí  Sopotnice,  vlčatá  a včielky  týždeň 
a skauti/skautky 14 dní. Zbor zo Sabinova v Čergovskom pohorí pri Olejníkove 
a  115.  zbor  Lipany  male  letné  sústredenie  pri  Opátke  (neďaleko  Ružínskej 
priehrady).  Tábory  uskutočnili  aj  ďalšie  zbory  napr.  126.zbor  Hermanovce, 
43.zbor Dlhá Lúka, Humenné, či oddiely Beskyd v Medzilaborciach a Bukovce 
(oba  oddiely  zo  67.zboru  Stropkov).  Humenský  zbor  táboril  pri  Slovenskej 
Volovej  Vo  Vysokých  Tatrách  sa  uskutočnil  2.  ročník  podujatia  Skauti  na 
pomoc Tatrám a v Národnom parku Slovenský raj vykonávali v čase prázdnin 
roveri  a roverky  rangerskú  službu.  Koncom  prázdnin  začínajú 
východoslovenské zbory s prípravou programu na nový skautský rok     

Bilancia za prvých osem mesiacov, resp. za celý skautský rok 2005/2006 
u väčšiny  zborov  bola  úspešná.  Medzi  najúspešnejšie  zbory  môžeme  zaradiť 
68.zbor Biele vrany Košice vedený Mgr. Jánom Vinterom. Zbor uskutočnil 17 
podujatí, medzi ktorými nechýbal skautský pretek, nočný pochod, oslava sviatku 
sv. Juraja a ďalšie oddielové víkendové akcie. Zbor vysielal svojich členov na 
celoslovenské  kurzy  a zorganizoval  zborový  radcovský  kurz.  Úspešný  je  aj 
v publikačnej  činnosti  a vydával  zborový,  aj  oddielové  časopisy  (Robinzoni, 
Delfinárium, Skautské nezábudky, Vydriduch – celkove 20 publikácií). Ďalším 
úspešným zborom bol 67.zbor Stropkov, ktorý mal 26 podujatí. Z tohto zboru 
bol  najaktívnejší  oddiel  Okrúhle/Giraltovce,  vedený  Viliamom  Kolcunom 
a oddiel v Bukovciach vedený Mgr. Marekom Smetankom. Zbor Prameň Prešov 
–  Sekčov  mal  v tomto  roku  doposiaľ  26  podujatí.  Zbor  poskytuje 
usporiadateľskú  službu  pri  podujatiach  organizovaných  magistrátom  mesta 
Prešov. Sú to hlavne podujatia Na kolesách proti rakovine  a Beh Terryho Foxa. 
Pri  príležitosti  sviatku  sv.  Juraja  usporiadali  v meste  propagačnú  akciu 
a následne hru v meste pre svojich členov. 49.zbor Geronimo Prešov uskutočnil 
deväť  podujatí  do  prírody,  či  v klubovniach.  Zapojil  sa  akcie  Deň  narcisov, 
uskutočnil zájazd do Slovenského raja, zapojili sa do akcie Pomoc Tatrám, či 
rangerskej  služby  v NP  Slovenský  raj.  Od  mája  uvedený  zbor  vedie  JUDr. 
Martin Kovalík – Tammy. 



Sabinovský zbor pri príležitosti Dňa skautov uskutočňuje výstup na Lysú 
stráž.  Z verojnoprospešných  akcií  to  bolo  upratovanie  lesoparku  nad 
Švabľuvkou.  Sabinovskí  roveri  sa  podieľajú  na  realizácii  RLŠ.  Sú  jednak 
v inštruktorskom zbore, aj v realizačnom tíme. 120.zbor Humenné od začiatku 
roka uskutočnil 16 akcií. Nechýbali výpravy do Malej Fatry, Vysokých Tatier, či 
Slovenského raja. Rovnaký počet akcií za uplynulý skautský rok uskutočnil aj 
126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce. Veľmi úspešne si viedol aj rómsky zbor 
v Čičave,  ktorý uskutočnil  11 dňový tábor, 9 ďalších akcií  a radcovský kurz. 
Naopak, stagnáciu zaznamenal 125.zbor Sirius vo Vranove nad Topľou. Pasívne 
sa zdajú aj zbory v Rožňave a 124.rómsky zbor v Prešove. Zbory v Strážskom 
a Hudcovciach zanikli. 

Expedície  do zahraničia  uskutočnili  74.zbor  Košice  (na trase  Košice  – 
Norimberg,  5  členov)  a 120.zbor  Humenné  na  Daichstein  v Rakúsku  (3 
členovia).

Východoslovenská oblasť organizovala tradičné aktivity. Zo vzdelávacích 
to bol radcovský kurz pre zbory Sabinov, Prešov, Lipany, Hermanovce, Kysak 
a v závere  roka  Základný  kurz  v  Bukovciach.  Aj  toho  roku  sa  uskutočnili 
Skautské  dni  prof.  Hlaváča  v Hermanovciach  a Východoslovenský  skautský 
zraz v pohorí Branisko nad osadou Lačnov. Realizačný tým oblastného zrazu 
tvorili roveri zo 43. zboru Dlhá Lúka a organizačne ho zvládli na výbornú.

V júni sa v Dlhej nad Oravou uskutočnilo 10.stretnutie slovensko-česko-
poľských oldskautov.  Náš  región na  stretnutí  zastupoval  Mgr.  Jozef  Nagy – 
vodca OS klubu zo 49.zboru Prešov. Dňa 30.9. navštívila Prešov celoslovenská 
rada OS vedená jej predsedom br. Loeblom – Alahom. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnilo rokovanie oldskautov na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z Košíc, 
Prešova, Michaloviec a Humenného. 

Veľmi dobrú činnosť vyvíja aj 43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka, ktorý 
má oddiely aj v samotnom Bardejove. Ich činnosť je všestranná. Organizujú aj 
skautské plesy, aj letné tábory a vyvíjajú úsilie založiť skautské oddiely aj na 
dedinách  v okolí  Bardejova.  Preto,  v spolupráci  s oblasťou  zorganizovali 
v rámci Mestských dní propagačnú akciu (jediní z mládežníckych organizácií 
v meste) a motivačný kurz. 

Začiatkom  decembra  (2.  až  3.12.)  sa  na  chate  Borovica  pri  Varíne 
uskutočnila  celoslovenská  porada  náčelníctva  SLSK,  ústredia  a zástupcov 
skautských  oblastí.  Východosloveskú  oblasť  zastupovali  Tammy  Kovalík 
a Mufi Mikloš, Podtatranskú jej vodca Sloník – Ján Skokan a Bill z Popradu. 
Rómsku oblasť (ktorá je v súčasnej dobe v kríze) nezastupoval nik.

Činnosť  ani  v  závere  roka  neochabla.  Zbor  Geronimo  napríklad 
uskutočnil  zaujímavé  podujatie  do  opálových  baní  na  Dubníku.  V rámci 
odovzdávania Betlehemského svetla poľským skautom (ktorého je už tradičným 
organizátorom Podtatranská oblasť) sa  z Východoslovenskej  oblasti  zúčastnili 
posádky  dvoch  autobusov.  Do  celoeurópskej  akcie  Betlehemské  svetlo  sa 
zapojili  všetky  zbory  Východoslovenskej  a Podtatranskej  oblasti.  Vo väčšine 



zborov boli  organizované Skautské vianoce, či  iné aktivity realizované počas 
vianočných a novoročných prázdnin.

2007

Rok 2007 je pre skauting jubilejný. Je to rok 150. výročia narodenia jeho 
zakladateľa  sira  Roberta  Baden  Powella  of  Gilwell  a 100.  výročie  založenia 
skautingu. Pri tejto príležitosti  je naplánovaný rad podujatí na medzinárodnej 
úrovni,  ktoré  vyvrcholia  skautským  jamboree  v Anglicku,  aj  podujatia  na 
národných, či regionálnych úrovniach. Mnoho štátov, medzi nimi aj Slovensko 
vydalo na počesť storočnice poštovú známku so skautskou tématikou. 

Koncom januára sa v Banskej Štiavnici uskutočnil Malý snem a rokovanie 
Finančnej  komisie  SLSK.  Oblasť  zastupovali  Mgr.  Martin  Raškovský,  Mgr. 
Daniel Slivka a JUDr. Martin Kovalík.

Dňa  23.2.  sa  po  ročnej  prestávke  uskutočnil  oblastný  šachový  turnaj, 
ktorého sa zúčastnili  šachisti  a šachistky z oddielov v Dlhej Lúke, Bardejova, 
Prešova, Okrúhleho, Stropkova a Hermanoviec. Šachy a hodiny boli zapožičané 
od šachového oddielu ŠKP pri ÚVV Prešov. Svoju dobrú kvalitu znova potvrdili 
šachisti z Dlhej Lúky. Víťazom turnaja sa stal Tomáš Lihosith – Krtek a tretie 
miesto Peter Hužvár. Obaja zo 43. zboru prof. Hlaváča Dlhá Lúka. Druhé dve 
miesta obsadil Tammy Kovalík zo 49. zboru Geronimo Prešov a Michal Macák 
zo 67.zboru Stropkov. Obaja mali  rovnaký počet bodov, víťazstiev aj prehier 
a ich vzájomný zápas skončil patom. Putovnú cenu Východoslovenskej oblasti 
už po tretíkrát obhájili šachisti z Dlhej Lúky.

Na jeseň minulého roku sa uskutočnil z podnetu Programovej rady SLSK 
monitoring  kvality  činnosti  oddielov.  Do  monitoringu  bolo  zapojených  170 
oddielov,  čo  je  46%  z celkového  počtu.  Po  analýze  monitoringu  bolo 
vyhodnotených 20 kvalitných oddielov  SLSK. Z nášho regiónu tri.  3.  oddiel 
78.zboru Poprad, ktorý vedie Peter Linek z Podtatranskej oblasti a dva oddiely 
z Východoslovenskej  oblasti:  2.  oddiel  vĺčat  112.  zboru  Prameň  Prešov  – 
Sekčov vedený Matúšom Koločikom a 8.samostatný oddiel J. Murgaša Kysak 
(registrovaný pod oblasťou) vedený Jozefom Brezom. Čestné uznania si prevzali 
z rúk predsedu programovej rady SLSK P. Hricu v Košiciach dňa 4.3.2007. Pri 
odovzdávaní  čestných  uznaní  bol  prítomní  aj  vodca  Východoslovenskej 
oblastnej rady Mgr. Martin Raškovský a oblastný inštruktor Dr. Martin Kovalík.

Koncom  februára  začala  VsO  ďalšiu  sériu  víkendových  radcovských 
kurzov.  Kurzu sa  zúčastnili  budúci  radcovia  zo  49.  zboru  Prešov,  67.  zboru 
Stropkov (z  oddielov  zo  Stropkova,  Medzilaboriec  a Okrúhleho),  112.  zboru 
Prešov – Sekčov, 115. zboru Lipany, 126. zboru Hermanovce. Druhá časť sa 
uskutočnila  na prelome marca  a apríla.  Oba časti  sa  uskutočnili  na  Kannom. 
Tretia  časť  zameraná  na  skautskú  prax  sa  uskutočnila  prvý  júnový  víkend 
v Slánskych  vrchoch  na  Uhliskách  pri  Zlatej  Bani.  Kurz  viedol  oblastný 



inštruktor  Tammy Kovalík,  prednášali  Grohola,  Maníková,  Červeňák a ďalší. 
Záverečné skúšky sú plánované na jeseň.

Začiatkom  marca  začala  realizácia  projektu  Odklínanie 
východoslovenských  hradov.  Projekt  je  uskutočňovaný  za  finančnej  podpory 
Východoslovenskej energetiky a  jej   nadačného   fondu   Nadácie Pontis.

Br. Novák z Kysaku pri prácach na Šarišskom hrade

      Projekt  bol  realizovaný  prostredníctvom  Východoslovenskej  oblasti 
a obsahoval  šesť  hradov.  Hrad  Šariš  rozlohou  aj  náročnosťou  prác  si  pod 

patronát  zobrala  Východloslovenská 
oblasť spolu so 49. zborom Geronimo 
Prešov.  Kapušiansky  hrad  mal  na 
starosti  112.zbor  Prameň  Prešov  – 
Sekčov,  hrad  Jasenov  120.zbor  prof. 
Bileca  Humenné,  Zborovský  hrad 

43.zbor  prof.  Hlaváča  Dlhá  Lúka, 
hrad  Turňa  68.  zbor  Biele  vrany 
Košice. Šiestym hradom zaradeným 
do projektu  na  žiadosť  donora  bol 
Ľubovniansky,  ktorý  pod  patronát 
zobral  66.  zbor  Nižné  Ružbachy, 
konkrétne oddiel v Starej Ľubovni. Cieľom projektu bolo vyčistenie hradov od 
náletových  porastov  a odpadkov  po  návštevníkoch.  Podľa  odborníkmi 
z pamiatkovej  ochrany  vypracovaných  posudkov  sme  nemohli  zasahovať  do 
ruín, na konzerváciu ktorých sú potrebné odborné práce. Pri reslizácii projektu 
na  niektorých  hradoch  (hlavne  na  hrade  Turňa)  sme  narážali  na  problémy 



s ochranou prírody. Niektoré štátne inštitúcie ešte nemajú jasno čo je potrebné 
viac  chrániť.  Či  ruiny  hradov,  ktoré  sú  historickým a kultúrnym dedičstvom 
národa a dominantami už stáročia patriacími do krajiny, alebo chrániť náletové 
kroviny tŕnok, šípok, liesok, či drienok ktorými sú hrady úplne zarastené a ničia 
zbytky muriva ruín.

Pri registrácii v roku 2007 sa neregistroval 125. zbor Sirius vo Vranove 
nad Topľou. Dodatočne sa zaregistroval 124. rómsky zbor Prešov, ktorý je však 
pasívny.  Vo  Východoslovenskej  oblasti  sa  registrovalo  13  zborov  a jeden 
samostatný oddiel s celkovým počtom 1029 členov. V Prešovskom kraji okrem 
okresu Snina pôsobia skautské oddiely vo všetkých ostatných okresoch. Horšia 
situácia je v Košickom kraji. Skautské oddiely pôsobia iba v Košiciach (okresy 
košice I až IV), Košice okolie a v Rožňave. V okresoch Trebišov, Michalovce 
a Sobrance skauting neexistuje.

V Podtatranskej oblasti sa registrovalo sedem zborov s celkovým počtom 
vyše 600 členov.  Podtatranská oblasť,  okrem okresu Gelnica pokrýva všetky 
okresu regiónu Spiš. V Rómskej oblasti sa registrovalo iba 160 členov v zboroch 
Košice – Luník IX, Červenica, Vtáčkovce a Kecerovce. Rómska oblasť existuje 
v okresoch Košice II, Košice okolie a Prešov. 

Skautky FSE/UIGSE z Litmanovej
Zaujímavé  podujatie  je  plánované  na  východe  Slovenska  a v  Poľsku 

v rámci osláv storočnice skautingu – Euromoot 2007. Organizátorom podujatia 
je  Federácia  európskych  skautov  a skautiek  (FSE/UIGSE).  Je  to  združenie 
katolíckych  skautských  organizácií  z Európy  a kanadského  Québeku.  Vo 
väčšine prípadoch tieto katolícke skautské organizácie vo svojich materských 



zemiach sú zároveň členmi federácií (únií, združení,....) národných skautských 
organizácií a ich prostredníctvom sú zároveň aj členmi WOSM a WAGGGS. 

Patronát  pri  zabezpečení  tohto  medzinárodného  podujatia  prevzala 
Duchovná rada SLSK. Hlavná ťarcha povinností nakoniec ostala na členovi DR 
a zástupcovi  vodcu  Východoslovenskej  oblastnej  rady  Danielovi  Slivkovi. 
Ďalšou  zaujímavosťou  je,  že  vo  východoslovenskej  obci  Litmanová  vznikol 
skautský oddiel, ktorý sa hlási  ku FSE/UIGSE a ktorý nie je členom žiadnej 
skautskej  organizácie  na  Slovensku.  Aj  tento  oddiel  bol  zapojený  do 
organizačného zabezpečenia Euromootu.
14.mája  112.zbor  Prameň  Prešov-Sekčov  organizoval  už  tradičnú   skautskú 
svätú omšu. Zišlo sa na nej vyše sto účastníkov, hlavne z Východoslovenskej 
a Podtatranskej oblasti, aj z iných kútov Slovenska. Na druhý deň, v sobotu sa 
uskutočnila  prvá  akcia  v rámci  projektu  Odklínanie  východoslovenských 
hradov  na  Šarišskom  hrade. V  Prešove na Sekčove bola
otvorená  lezecká  stena,  ktorú  vybudovali  roveri  zo  112.  zboru  Prameň  pod 
vedením  Chmeliara  –  Turistu.  Financie  na  výstavbu  boli  získané 
prostredníctvom  projektov  od  rôznych  nadácií  (napr.  Orange,  Komunitná 
nadácia a pod.).  

Koncom  apríla  a začiatkom  mája  prebiehali  rekonštrukčné  práce  na 
oblastnej chate v Kannom. Práce realizova trojica majstrov pánov Jančíka, P. 
a B.  Huntalovcov.  Pomocné  práce  zabezpečovali  skauti  a skautky  hlavne 
z oboch  prešovských  zborov,  Sabinova,  či  Vilo  Kolcun  z oddielu  Okrúhle 
(67.zbor Stropkov). Na pomoc prišlo aj dosť našich bývalých skautov, hlavne 
z Prešova.

Spoločné  áno  do  ďalšieho  života  si  v rímsko-katolíckom  kostole 
v Krompachoch  sľúbili  Daniel   Slivka  -  Xavier  zo  67.zboru  Stropkov  a sr. 
Martina Višňovská -  Zváračka zo 46. zboru Krompachy.

V dňoch  15.  až  17.  júna  sa  uskutočnil  6.  ročník  Skautských dní  prof. 
Hlaváča v Hermanovciach. Na spoločnom podujatí sa zišlo vyše 80 účastníkov 
z rôznych východoslovenských zborov. Podujatie perfektne zabezpečoval oddiel 
oldskautov  fungujúci  pri  126.  zbore  Hermanovce.  Počas  sv.  omše,  ktorá  sa 
uskutočnila  na  táborisku  bola  posvätená  vlajka  Východoslovenskej  oblasti. 
Večer okrem iného programu sa uskutočnil aj slávnostný skautský sľub členov 
hermanovského oddielu OS.

Dňa 23.júna bol v Dóme svätej Alžbety vysvätený za katolíckeho kňaza 
vodca  115.  zboru  SKUDOS Lipany  Lukáš  Poklemba.  Primičná  sv.  omša  sa 
uskutočnila aj za účasti skautov a skautiek v Lipanoch 30. júna 2007.

Poslený  júnový  deň  vyrazili  roveri  a roverky  65.  zboru  Sabinov  a 49. 
zboru Prešov na expedíciu do Transylvánskych Álp v Rumunsku.

Od 12. so 25.7. sa uskutočnil spoločný letný tábor 112. zboru Prešov – 
Sekčov,  49.  zboru  Prešov  a 65.  zboru  Sabinov  v údolí  Sopotnice  pri  obci 
Sedlice. Tábora sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov všetkých vekových kategórií. 
Každý  zbor,  resp.  oddiely  mali  samostatný  program.  Spoločné  boli  ranné 



a večerné nástupy, stravovanie a zdravotné zabezpečenie. Vodkyňou tábora bola 
MUDr. Marianna Maníková – Zápalka. Po nich na ďalšie dva týždne na tom 
istom táborisku táboril 67. zbor Stropkov a 8. samostatný oddiel Kysak. Tohto 
tábora sa zúčastnila vyše 40 účastníkov. Tábor viedli Vilo Kolcun z Okrúhleho 
a Jozef Breza – Sršeň z Kysaku.

21.  júla vyrazili  starší  skauti  a skautky 49.  zboru na puťák Muránskou 
planinou a Slovenským rudohorím.

V noci z 31.7. na 1.8. sa pri príležitosti storočnice skautingu uskutočnila 
celosvetová akcia „Úsvit skautingu“. Skautky a skauti na celom svete privítali 
východ  slnka  na  väčších,  či  menších  vrcholoch  hôr.  49.  zbor  túto  akciu 
uskutočnil na hrebeni Volovských vrchov, skauti a skautky 65. zboru Brabeňaki 
na  Smrekovici  v Pohorí  Branisko.  Účastníci  tábora  na  Sopotnici  na 
Hornádskych  lúkach.  S nimi  oslávili  100  rokov  skautingu  aj  niektorí  skauti 
a skautky  z prešovských zborov.  Zbor  z Čičavy  privítal  1.  august  na  vrchole 
Kráľovej  hole.  Výškový  rekord  zaznamenal  3.  zbor  A.  a B.  Uhrových 
z Kežmarku, ktorí prvé lúče slnka privítali na Lomnickom štíte (2 632 m).

Jubilejné celosvetové skautské jamboree uskutočnilo v kolíske skautingu 
v Anglicku. Slovenská výprava pozostávala z 37 skautov a skautiek, z toho 16 
bolo zo 68. zboru Biele vrany Košice.

EUROMOOT  začal  4.  augusta  v Levoči,  kde  sa  na  Mariánskej  hore 
uskutočnila  sv.  omša  so  staroslovienským  obradom,  ktorú  celebroval 
gréckokatolícky biskup mgs. Babjak z Prešova. Akcie sa zúčastnilo okolo 2808 
roverov a roveriek zo skautských katolíckych organizácií západnej, strednej, ba 
aj  z  východnej  Európy  (14  krajín).  Pätnástou  krajinou  bolo  Slovensko. 
Najpočetnejšia výprava bola z Talianska (1 598), po nich z Francúzska (679). 
Z ďalších západných krajín to boli roveri a roverky z Nemecka (77), Belgicka 
(39),  Španielska  (33),  Portugalska  (24),  Švajčiarska  (14)  a  Rakúska  (3).  Zo 
stredoeurópskych krajín najsilnejšie zastúpenie malo Poľsko (220 účastníkov), 
Rumunsko  (22),  Litva  (19).  Z východoeurópskych krajín  bolo  31  účastníkov 
z Ukrajiny,  17  z Bieloruska  a 12  z Ruska.  Do  tohto  počtu  nie  je  zahrnuto 
niekoľko  sto  slovenských  roverov  a roveriek,  ktorí  podujatie  organizačne 
zabezpečovali. 

Po zahájení podujatia sa jednotlivé skupiny rozišli na osem turistických 
trás,  ktoré  v prevažnej  väčšine  viedli  výchoslovenským  regiónom.  Preto  do 
zabezpečenia  akcie  (napr.  ubytovanie,  presuny  na  východiská  jednotlivých 
trás,.....)  boli  zapojené  aj  zbory  Podtatranskej  a Východoslovenskej  oblasti. 
Akciu  na  našom  území  koordinoval  člen  Duchovnej  rady  SLSK  a zástupca 
vodcu Východoslovenskej oblasti Daniel Slivka. Skupiny po absolvovaní trás na 
Slovensku sa cez hraničné prechody presunuli do Poľska. Euromoot 2007 bol 
ukončený v poľskej Czestochowej.

Východné  Slovensko  navštívilo  aj  päť  skautiek  z Paríža.  Patronát  nad 
nimi  mal  oblastný  vodca  Mgr.  Raškovský  a 126.  zbor  prof.  Hlaváča 
v Hermanovciach. Okrem toho, že spoznávali prírodné a historické krásy nášho 



regiónu, zúčastnili sa aj brigády na oblastnej chate v Kannom a v rámci projektu 
Odklínanie hradov aj brigády na Šarišskom hrade. Zhodou okolností v tej dobe 
nakrúcala  na  hrade  aj  televízia.  Tak  sa  francúzske  skautky  a členovia 
hermanovského zboru dostali aj do hlavných večerných zpráv Českej televízie.  

V dňoch  31.8.  až  2.9.  sa  uskutočnil  7.  ročník  Východoslovenského 
oblastného zrazu na táborisku na Sopotnici za účasti vyše 70 skautov a skautiek 
z oboch prešovských zborov, Sabinova, Humenného, Hermanoviec, Okrúhleho, 
Stropkova a Kysaku.  Dňa 31.  augusta  začala  na  Orave  aj  desaťdňová GILŠ. 
V jej realizačnom tíme bol JUDr. Martin Kovalík z Prešova. Medzi účastníkmi 
boli traja z Košíc a Daniel Slivka zo Stropkova.

Východoslovenskí skauti a skautky v Bruseli

V dňoch  4.  –  7.10.  sa  v Česku  po  názvom  Beskydy  uskutočnilo  11. 
stretnutie  oldskautov  z Čiech,  Slovenska  a Poľska.  Východné  Slovensko  na 
stretnutí zastupoval Mgr. Jozef Nagy. 

Dňa 20.10.2007 sa uskutočnila ďalšia skautská svadba.  Spoločnú cestu 
životom si zvolili MUDr. Marianna Maníková a Martin Kahanec zo 112. zboru 
Prameň Prešov – Sekčov.

V októbri sa skautky a skauti z Východoslovenskej a Podtatranskej oblasti 
zúčastnili  autobusového  zájazdu  do  Bruselu.  Zájazd  organizovala  Duchovná 
rada SLSK a patronát nad nimi mal slovenský skaut, zamestnanec Európskeho 
parlamentu JUDr. Pavol Drlička.

 XIII.  skautský  snem  sa  uskutočnil  27.  až  28.10.2007  v Poprade.  Na 
sneme boli  do náčelníctva zvolení:  náčelník SLSK Ondrušek – Vševed,  prvá 



miestonáčelníčka Dr. Martina Slivková – Zváračka, predseda Programovej rady 
Šveda  –  Pitt,  za  zahraničného  komisára  Šeffer  –  Drevo.  Naše  dve  oblasti 
(Podtatranská a Východoslovenská) teda majú v náčelníctve svoju zástupkyňu 
v osobe  miestonáčelníčky  –  Zváračky.  Okrem  nej  do  ďalších  ústredných 
orgánov z nášho regiónu boli zvolení: Dr. Kovalík (49. zbor Prešov) za člena 
revíznej  rady  SLSK,  Lukáš  Poklemba  (115.  zbor  Lipany)  za  predsedu 
Duchovnej  rady  SLSK  a Dr.  Princ  (Poprad)  za  predsedu  Zmierovacej  rady 
SLSK.

Vodca Podtatranskej oblasti Ján Skokan preberá vyznamenanie Služba 
skautingu

Počas  snemu  boli  udelené  ocenenia  vzorný  oddiel.  Oddiely  v Kysaku 
(8.oddiel J. Murgaša vedený J. Brezom) a 2. oddiel vĺčat 
v 112.zbore  Prešov  obhájili  ocenenie  z minulého  roku 
a tohto  roku  im  bolo  udelené  znova. 
Z Východoslovenskej  oblasti  toto  ocenenie  získal  aj  3. 
oddiel Delfíny zo 68. zboru Biele vrany Košice a oddiel 
Excalibur  z Okrúhleho  (67.  zbor  Stropkov). 
Z Podtatranskej  oblasti  sú  to  oddiely:  1.  oddiel  vĺčat 
a včielok  z 3.  zboru  Kežmarok,  4.  oddiel  skautiek, 1. 
oddiel skautov a 2. oddiel skautov zo 75. zboru v Spišskej 
Novej Vsi a Kežmarku. 

Po dlhom čase sa 28. októbra odovzdávali aj prvé vyznamenania Služba 
skautingu. Z podtatranskej oblasti bolo vyznamenanie udelené vodcovi oblasti 
Jánovi Skokanovi - Sloníkovi  (zhodou okolností práve v deň jeho narodenín), 



sr.  Bičovej  –  Iskre,  Fabiánovi  Novotnému,  Andymu  Legutkovi,  Marekovi 
Leskovjanskému  a Linekovi  –  Billovi.  Z Východoslovenskej  oblasti  Služba 
skautingu bola udelená Ing. Jízdnemu – Orimovi a J. Miklošovi. In memoriam 
bola udelená aj Jurajovi Strakovi – Alimu.

Košickí činovníci na výročnom zhromaždení Východoslovenskej oblasti

Dňa 24.novembra  sa v Prešove na Sekčove uskutočnilo výročné oblastné 
zhromaždenie  Východoslovenskej  oblasti.  Zišlo  sa  36  delegátov zo  43.zboru 
Dlhá Lúka,  49.zboru Prešov,  65.zboru Sabinov,  67.zboru Stropkov,  68.zboru 
Košice,  74.zboru  Košice,  112.zboru  Prešov-Sekčov,  115.zboru  Lipany, 
126.zboru  Hermanovce  a 8.  oddielu  Kysak.  Z hostí  sa  rokovania  zúčastnili: 
miestonáčelníčka  SLSK  Martina  Slivková,  vodca  Podtatranskej  oblasti  Ján 
Skokan  a Ing.  Miroslav  Jízdný  z Košíc.  Zástupcovia  133.zboru  Čičava  sa 
ospravedlnili. Okrem nich sa zhromaždenia nezúčastnili zástupcovia 120.zboru 
Humenné  a stagnujúcich  zborov  –  58.zboru  Rožňava  a 124.  rómskeho  zboru 
Prešov.  Na  zhromaždení  bol  schválený  strategický  plán   činnosti  oblasti  na 
nasledujúce funkčné obdobie a oblastná rada. Za vodcu oblasti bol zvolený Mgr. 
Martin  Raškovský  (126.zbor),  jeho  zástupcu  PhDr.  Daniel  Slivka  (67.zbor), 
oblastného  inštruktora  JUDr.  Martin  Kovalík,  ekonóma  Jozef  Mikloš  (obaja 
49.zbor) a členku rady Miroslava Klimková (112.zbor).

Rómskí  skauti  133.zboru  ČIČVA Čičava  Lukáš  a Stanislav  Goroľovci, 
Matúš  a Lukáš  Bužovci,  T.  Gavala  a J.  Ďuďa  založili  hudobnú  skupinu  F6. 



V ich  repertuári  sú  väčšinou  piesne  s  náboženskou  tématikou.  Vydali  aj 
niekoľko cédečiek.

16. decembra, tesne pred prijatím Slovenska a ďalších stredoeurópskych 
štátov  do Schengenského priestoru (poslednýkrát  cez  hraničnú kontrolu)  boli 
členovia  Podtatranskej  a Východoslovenskej  oblasti  odovzdať  plamienok 
Betlememského  svetla  Zväzu  poľských  harcerov  v ich  tatranskom  stredisku 
Glodówka.  Na  budúci  rok  si  Poliaci  prídu  prevziať  Betlehemské  svetlo  do 
Popradu.  V tento víkend prebiehal  aj  rozvoz Betlehemského svetla  po celom 
Slovensku. Tak, ako aj po iné roky vlakovými spojmi. Plamienok sa prevážal 
v služobných vozňoch a mali ho na starosti hliadky z jednotlivých zborov. 

Medzi nimi boli M. Novák, M. Orajová, K. Franková (8. oddiel Kysak), 
M. Hudák, J. Heteš (9. oddiel Stará Ľubovňa), K. Katica, O. Miko, J. Zilka, Ľ. 
Rabatin  (115.  zbor  Lipany),  G.  Šalata,  Maroš  a  Martin  Valiga,  P.  Rak,  D. 
Gajovská, D. Billá (120. zbor Humenné), Z. Tomková, V. Demčáková (49.zbor 
Prešov), Ľ. Húsková, M. Fignár (43.zbor Dlhá Lúka), I. Mihalíková a M. Dudlák 
(68.zbor Košice).

 
2008

V dňoch  26.-27.  januára  sa  v Banskej  Štiavnici  za  prítomnosti  členov 
náčelníctva,  rád,  ústredia  a  po  dvoch  zástupcoch  z každej  oblasti  uskutočnil 
malý snem. Po schválení rozpočtu na rok 2008 zasadala finančná komisia, ktorej 
členom bol aj zástupca každej oblasti. 

Dňa  17.2.  sa  uskutočnilo  rozšírené  rokovanie  Východoslovenskej 
oblastnej  rady  za  prítomnosti  zástupcov  zborov  z Prešova,  Košíc,  Sabinova 
a Hermanoviec.  O týždeň  na  to  Východoslovenská  oblasť  v spolupráci 
s odbočkou  Slovenského  Červeného  kríža  organizovala  kurz  Prvej  pomoci, 
ktorého sa zúčastnilo 32 účastníkov z Dlhej Lúky, Bardejova, Košíc, Prešova, 
Sabinova a Okrúhleho.   24. februára radcovské skúšky úspešne absolvovali  M. 
Mihlík  a J.  Ružbarský  zo  126.zboru  Hermanovce,  M.  Vanda  zo  67.zboru 
Stropkov, S. Olejár a D. Frič zo 112.zboru Prešov-Sekčov. Koncom mesiaca sa 
v Košiciach  uskutočnilo  rokovanie  náčelníctva  SLSK,  počas  ktorého  sa 
uskutočnilo aj rokovanie s činovníkmi  Rómskej oblasti.

Vo Východoslovenskej oblasti zborom posledné roky spôsobuje problém 
registrácie.  V stanovenom  termíne  sa  registruje  iba  časť  členskej  základne, 
zbytok  sa  doregistruje  až  v priebehu  roka.  Vznikajú  značné  rozdiely  medzi 
počtom  na  začiatku  a v  závere   roka.  Aj  tohto  roku  bolo  k 31.  januáru 
zaregistrovaných iba 631 členov. Najpočetnejším zborom v oblasti bol 68.zbor 
Biele  vrany  Košice  s počtom 90  členov.  Nasledujú  112.zbor  Prameň  Prešov 
Sekčov  (88)  a 49.zbor  Geronimo  Prešov  (86).  Nad  50  členov  majú  zbory: 
43.zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka, 72.zbor Stropkov, 65.zbor Brabeňaki Sabinov 
a 126.zbor  prof.  Hlaváča  Hermanovce.  Značný  pokles  členskej  základne 
zaznamenal 120.zbor P. Bileca Humenné (31 členov). Dvadsaťjeden členov má 



58.zbor Volovec Rožňava a 20 členov 74.zbor Košice. Samostatný 8. oddiel J. 
Murgaša Kysak registroval 24 členov. V stanovenom termíne sa neregistroval 
ani jeden rómsky zbor (124. a 133.zbor) patriaci pod Východoslovenskú oblasť 
a 115.zbor  Skudos  Lipany.  Po termíne  sa  registroval  zbor  v Lipanoch  so  65 
členmi  a 133.zbor  Čičva  so  187  členmi  a pred  prázdninami  doregistrovali 
nových členov aj  ďalšie  zbory.  Začiatkom júla  mala  oblasť  899 členov a za 
Trenčianskou a Bratislavskou oblasťou sa zaradila na tretie miesto. Neskôr sa 
ešte zaregistoval aj početný nový oddiel v Lipovciach. V Úbreži pôsobí asi 30 
členný  neregistrovaný  skautský  oddiel.  Skutočný  stav  v oblasti  je  okolo  950 
členov o vyše tristo viac, ako na začiatku roka.  

Podobné  problémy  však  nemajú  v Podtatranskej  oblasti.  Oblasť 
registrovala  685  členov  v zboroch  v Ružbachoch,  Kežmarku,  Poprade  (20. 
a 78.),  Výdrníku,  Liptovskom  Mikuláši,  Spišskej  Novej  Vsi,  Levoči 
a Krompachoch.  Trvalý  pokles  zaznamenáva  Rómska  oblasť,  ktorá  t.r. 
registrovala iba 153 členov v zboroch Abranovce, Varhaňovce, Žehňa.



Koncom  marca  a začiatkom  apríla  Východoslovenská  oblastná  rada 
rozbehla  ďalší  víkendový  radcovský  kurz.  Rada  mládeže  Prešovského  kraja 
uskutočnila od 14. mája tzv. veletrh detských a mládežníckych dobrovoľníckych 
príležitostí.  Slovenský  skauting  spoločne  prezentovali   oba  prešovské  zbory 
niekoľkými  aktivitami.  Prvá  z nich  bola  prezentácia  činnosti  SLSK 
dataprojektorom vo „filmovom“ stane. Ďalšie pohybové aktivity mali prešovskí 
skauti  a skautky  v mestskom  parku.  Na  priestranstve  pred  chrámom  sv. 
Mikuláša  stála  skautská  podsada  a stolík  s rôznym 
propagačným  materiálom.  Skautskou  aktivitou,  ktorá 
najviac  upútala  však  bola  „stavba  veže“  z prepraviek  na 
fľaše.

16.  až 18.mája sa na Kannom uskutočnila skautská 
sv.  omša.  Aj  napriek  nepriazni  počasia  sa  na  podujatí 
zúčastnilo  vyše  80  účastníkov,  hlavne 
z Východoslovenskej,  ale  aj  Podtatranskej  oblasti,  i iných 
kútov Slovenska. Sv. omšu celebrovali oblastný vodca Mgr. 
Martin  Raškovský  a predseda  Duchovnej  rady  SLSK  (a 
zároveň aj  kaplán  SLSK) Lukáš  Poklemba.  Po nej  nočnou orientačnou hrou 

nasledovali rôzne aktivity a súťaže, 
ktoré  trvali  celý  víkend.  Podujatie 
na  výbornej  úrovni  zabezpečoval 
realizačný  tím  112.  zboru  Prameň 
Prešov – Sekčov. Začiatkom júna sa 
uskutočnila za mizerného počasia 3. 
časť  víkendového  radcovského 
kurzu  na  Uhliskách  v Slánskych 
vrchoch.

Ďalšou  tradičnou  akciou 
Východoslovenskej  oblasti  boli 
Skautské  dni  prof.  Hlaváča 
v Hermanovciach  13.  –  15.  júna. 
Zišlo  sa  ho  vyše  70  skautov 
a skautiek. O realizáciu podujatia sa 
postarali  oldskauti  zo  126.zboru 
prof.  Hlaváča  Hermanovce. 
Podujatia  sa  zúčastnili  aj 
neregistrovaní  skauti  a skautky 
z Lipoviec  (okr.  Prešov)  a štyria 
účastníci  z Veľkého  Revištia  (okr. 
Michalovce). V sobotu (14.6.) prišli 
podujatie 



navštíviť aj členovia Duchovnej rady SLSK: Horník – Haki, Lafférs – Blik a 
ďalší.

Prvý  júlový  víkend  sa  v Levoči  uskutočnila  Mariánska  púť,  ktorú 
navštívilo pol milióna veriacich. Málokto ale vie,  že v rámci tejto púte sa už 
niekoľko  rokov  uskutočňuje  aj  skautská  púť  na  Mariánsku  horu,  ktorú 
organizuje  Podtatranská  oblasť  Slovenského  skautingu.  Skautskej  púte  na 
Mariánsku  horu  sa  zúčastnilo  okolo  sto  skautov  a skautiek  hlavne 
z Podtatranskej  oblasti,  zbytok  z Východoslovenskej,  aj  iných  zborov  na 
Slovensku.  V sobotu  5.  júla  sa  na  Mariánskej  hore  uskutočnilo  rokovanie 
Podtatranskej  oblastnej  rady,  na  ktoré  boli  pozvaní  aj  zástupcovia  dvaja 
zástupcovia  Východoslovenskej  oblasti.  Predmetom  jednania  bolo  aj 
skvalitnenie  spolupráce  medzi  skautskými  oblasťami  v našom  regióne 
Východného  Slovenska.  Konkrétnym  výstupom  rokovania  bola  aj  dohoda 
o vzájomných  pracovných  stretnutiach,  ktoré  sa  budú  uskutočňovať  dvakrát 
ročne.

Skautské dni prof. Hlaváča v Hermanovciach. Vodca OS v 49.zbore Prešov a mladí 
činovníci oddielu Kysak

Početný nový oddiel v Lipovciach  sa zaregistroval pod 126. zborom prof. 
Hlaváča v Hermanovciach.  Zbor  v súčasnej  dobe má vyše sto  registrovaných 
členov.  Počas  prázdnin  sa  uskutočnili  letné  tábory.  Košický  68.   zbor 



v turnusoch odtáboril  pri  Švedlári,  v Levočských vrchoch táborili  spolu  zbor 
z Kežmarku  (Podtatranská  oblasť)  a 112.  zbor  Prešov  –  Sekčov 
(Východoslovenská  oblasť).  67.  zbor  Stropkov  táboril  spolu  s 8.  oddielom 
Kysak na Sopotnici pri Sedliciach. Prešovský 49. zbor táboril takmer na poľskej 
hranici pri rieke Poprad na Kurčíne. Hermanovskí skauti a skautky táborili vo 
Vlčom údolí  na  obcou,  oddiel  Lipovce  táboril  pri  obci,  115.  Lipanský  zbor 
uskutočnil  prímestský  tábor.  Sabinovský  65.  zbor  táboril  už  tradične 
v Čergovskom pohorí. Zbor z Dlhej Lúky táboril pri Stebníku.

Východoslovenská oblasť získala prostredníctvom Karpatskej nadácie od 

U.S. Steel s.r.o Košice grant zameraný na obnovu Šarišského hradu. Od 1.8. sa 
na  hrade  uskutočnil  skautský  tábor  vedený  Michalom Novákom –  Číňanom 
z Kysaku.  Projekt  je  realizovaný  v spolupráci  s občianskym  združením 
Rákocziho  cesta  z Veľkého  Šariša.  Zhruba  polovica  účastníkov  síce  bola 
z Východoslovenskej oblasti (Prešov, Kysak, Bardejov, Sabinov, Okrúhle), boli 
však aj účastníci z iných kútov Slovenska (Trnava, Považská Bystrica, Lučenec,



V programe tábora bola aj sprievodcovská služba návštevníkov, ktorú skauti a skautky 
vykonávali v historických kostýmoch

Pezinok,  Nemšová,  Bratislava).  Program  tábora  bol  zameraný  jednak  na 
rekonštrukčné  práce,  jednak  aj  na  relaxáciu  a získavanie  nových  poznatkov. 
Počas tábora sa za prítomnosti  odborníkov uskutočnili tvorivé dielne rôznych 
remesiel, beseda s archeológmi, kanadským zlatokopom, či ukážky sokoliarstva, 
lukostreľba  a pod.  Na  skautský  tábor  na  hrade  potom  nadväzoval  tábor 
organizovaný OZ Rákocziho cesta.

Dňa  13.8.  sa   uskutočnilo  stretnutie  miestonáčelníčky  Slovenského 
skautingu  Dr.  Martiny  Slivkovej  –  Zváračky  s členmi  Východoslovenskej 
oblastnej rady. Témou rokovania boli aktuálne problémy, medzi nimi aj činnosť 
a poslanie skautských oblastí na Slovensku.

Zlaňovanie z Jánošíkovej bašty

V dňoch  28.  až  31.8.  sa  v Kysaku  uskutočnil  Zraz  Východoslovenskej 
oblasti.  Väčinou  realizačný  tím  bol  tvorený  z 8.  oddielu  Kysak  (Novák, 
súrodenci  Brezovci,  ....),  priamo pri  realizácii  programu vypomáhali  aj  ďalší 
roveri zo 67. zboru Stropkov, či prešovských zborov. Zrazu sa okrem domáceho 
8.  oddielu  zúčastnili  zbory  z Košíc,  Prešova  (49.  aj  112.zbor),  Humenného, 
Hermanoviec,  Sabinova a Stropkova. Celkove sa zišlo 108 účastníkov, medzi 
nimi  aj  skautka  z Bratislavy  a  Kežmarku.    Program  zrazu  bol  bohatý: 



zlanovanie na Jánošíkovej bašte, prehliadka nesprístupnenej Kysackej jaskyne, 
lanový skĺz pred jaskyňou, lukostreľba, večer táboráky, či premietanie fotografií 
–  prezentácia  z činnosti  zúčastnených  zborov.  Na  druhý  deň  sa  uskutočnil 
skautský pretek trojčlenných hliadok. Najúspešnejší  boli Košičania, Humenné 
a Sabinov.  Medzi  jednotlivými  uvedenými  aktivitami  boli  ešte  rôzne  hry 
a súťaže,  nechýbal  ani  priestor  na  nadväzovanie  kontaktov medzi  zbormi,  či 
výmena skúseností. 

 
Disciplína počas skautského preteku

Ďalšou otvorenou akciou pre zbory vo Východloslovenskej oblasti bol 1. 
ročník  lacrosového  turnaja  27.-28.9.2008,  ktorý  organizoval  49.zbor  Prešov. 
Uskutočnil sa nad Ruskou Novou Vsou a zúčastnilo sa ho 43 účastníkov.

Prvý  októbrový  víkend  sa  na  Kannom  uskutočnili  radcovské  skúšky. 
Medzi úspešnými absolventmi boli Veronika Halušková, Andrea Gazdačková, 
Roman  Rusnák  (49.zbor  Prešov),  Lucia  Sokolová,  Lucia  Dugasová  (65.zbor 
Sabinov),  Nikola  Bilaninová,  Dominik  Šmajda,  Dominik  Migaš  (67.zbor 
Stropkov), Barbora Medvecková, Zuzana Stašková, Zuzana Hrabčáková, Marek 
Richter,  Marek  Kravec  (112.zbor  Prešov-Sekčov),  Marián   a Juraj  Konečný, 
Zuzana  Konečná  (126.zbor  Hermanovce),  Veronika  Nováková  (8.  oddiel 
Kysak).



Tradičné  trojstretnutie  oldskautov  Poľska,  Česka  a Slovenska  sa 
uskutočnilo  v poľských Tatrách  v Glodówke.  Z Východoslovenskej  oblasti  sa 
stretnutia  zúčastnili  Marta  Grejtáková  z Hermanoviec  a Mgr.  Jozef  Nagy 
z Prešova. 

V dňoch 10. až 12.10. sa v Obišovciach uskutočnil Kurz lanových dráh, 
ktorého  sa  zúčastnilo  18  účastníkov  z Košíc,  Prešova,  Sabinova,  Kysaku, 
Okrúhleho,  Lipan  a Ružomberka.  Dňa  11.10.  uskutočnil  49.zbor  Prešov  za 
krásneho jesenného počasia výlet na Morské oko a Sninský kameň. Ďalší víkend 
sa na chate Racibor pri Oravskom Podzámku uskutočnil celoslovenský kurz PR, 
ktorý  organizovala  Rada  pre  komunikáciu  a rozvoj.  V realizačnom tíme  boli 
Tammy Kovalík a Nat Izdenczy. Okrem nic z východného Slovenska sa kurzu 
zúčastnili aj skauti a skautky z Prešova a Okrúhleho. 

ZÁVER

Podľa  overených  prameňov  prvé  skautské  oddiely  na  Východnom 
Slovensku  vznikli  v roku  1914,  resp.  začiatkom  roka  1915.  Od  tých  čias 
uplynulo dlhých vyše 90 rokov. Oddiely sa postupne rozrastali na zbory, oblasti. 
Okrem zväzového skautingu vzniklo v období prvej republiky množstvo ďalších 
skautských  organizácií.  Napriek  tomu,  že  mu  bola  trikrát  totalitnou  štátnou 
mocou   zakázaná  činnosť,  znova  vďaka  obetavým  činovníkom 
z predchádzajúcich  období  ožíval  a vykročil  aj  do  tretieho  tisícročia.  Starí 
činovníci  už  väčšinou pomreli,  na  ich miesta  však nastúpili  mladí  činovníci, 
ktorí myšlienky skautingu prenášajú na ďalšie mladé generácie.
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		Druhýkrát bol skauting likvidovaný koncom štyridsiatych rokov, kedy sa k moci dostala komunistická strana a podľa sovietskeho vzoru vytvorila tiež jedinú mládežnícku organizáciu - Čs. zväz mládeže, ktorého súčasťou bola Pionierska organizácia. Skautskí činovníci boli v týchto dobách prenasledovaní a väznení. Mnoho skautov však v činnosti pokračovalo vo zväze telovýchovy a turistiky, alebo neorganizovane.
		Tretíkrát bol skauting zakázaný (znova komunistami) v roku 1970, kedy časť bývalých skautov prichýlilo apolitické trampské hnutie. Preto aj posledná kapitola prvého dielu pojednáva o nich.
		Po vydaní prvého dielu od zborov však mnoho podnetov na doplnenie našej skautskej histórie nedošlo. Zopár informácií sme získali o skautingu v rokoch 1945 – 49 z Humenného a cenné informácie z Vranova nad Topľou z toho istého obdobia nám poskytol bývalý skautský činovník Štefan Košický.
		Vychádza druhý diel Kroniky skautingu na Východnom Slovensku, ktorý mapuje udalosti od roku 1989. Aj keď od tretieho obnovenia činnosti skautského hnutia na Slovensku ubehla veľmi krátka doba, informácie z nej sa získavali ťažšie ako z období predchádzajúcich. Zrejme ešte doba, kedy nás budú zaujímať naše korene, ešte neprišla.            
	OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU
	2006
	Koncom marca a začiatkom apríla Východoslovenská oblastná rada rozbehla ďalší víkendový radcovský kurz. Rada mládeže Prešovského kraja uskutočnila od 14. mája tzv. veletrh detských a mládežníckych dobrovoľníckych príležitostí. Slovenský skauting spoločne prezentovali  oba prešovské zbory niekoľkými aktivitami. Prvá z nich bola prezentácia činnosti SLSK dataprojektorom vo „filmovom“ stane. Ďalšie pohybové aktivity mali prešovskí skauti a skautky v mestskom parku. Na priestranstve pred chrámom sv. Mikuláša stála skautská podsada a stolík s rôznym propagačným materiálom. Skautskou aktivitou, ktorá najviac upútala však bola „stavba veže“ z prepraviek na fľaše.
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