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PRÍHOVOR

Východoslovenská oblasť koncom novembra oslávi 
štyri  roky  existencie.  Oblasť  sa  rodila  po  dlhej  dobe 
jednaní  a prešľapovania  na  mieste.  Začínala  na „zelenej 
lúke“ a jej činovníci postupne získavali skúsenosti. Oblasť 
bola  niečím  novým  aj  pre  činovníkov 
východoslovenských  zborov.  Prvé  volebné  obdobie 
oblastnej  rady  sa  nieslo  v duchu  nadšenia  a hľadania 
prístupov.  S elánom sa  jej  členovia  za  pomoci  väčšiny 
zborov  pustili  do  budovania  oblasti  po  stránke 

organizačnej, aj bohatej činnosti. Veľmi pomohli skúsenosti starších činovníkov 
br. Orima Jízdneho a Aliho Straku z Košíc. Východoslovenská oblasť za krátku 
dobu  získala  dobré  meno  na  náčelníctve  a ústredí  Slovenského  skautingu 
a dovolím  si  tvrdiť,  že  v mnohom  predbehla  už  roky  existujúce  a zabehané 
oblasti na Slovensku. Úzko sme spolupracovali s Podtatranskou oblasťou, ktorá 
vznikla týždeň po nás.

Oblastná  rada  v druhom  volebnom  období,  ktoré  hodnotíme  v tejto 
výročnej  správe  už  mohla  pracovať  v podmienkach  fungujúcej  oblasti.  Jej 
prostredníctvom za pomoci prevažnej väčšiny zborov nastal v teritóriu oblasti 
rozmach  skautingu,  podstatné  zvýšenie  členskej  základne,  i vznik  nových 
zborov.  Rozvoj  a rast  úzko  súvisel  so  vzdelávaním  radcov  a oddielových 
činovníkov,  čo bola  prvoradá úloha oblastnej  rady.  Možno preto bolo menej 
podujatí  pre  širokú  členskú  základňu  zborov.   Oblastná  rada  aj  v druhom 
volebnom období pokračovala v kontinuite predchádzajúcej  rady a udržala krok 
s dlhodobejšie  fungujúcimi  oblasťami.  To  sa  napokon  prejavilo  aj  v tom,  že 
náčelníctvo  SLSK  schválilo  žiadosť  oblastnej  rady  a dalo  nám  dôveru  na 
prípravu a realizáciu tak  dôležitého podujatia  ako bol  XI.  snem Slovenského 
skautingu v Prešove. Táto významná udalosť sa prvýkrát v histórii Slovenského 
skautingu uskutočnila v regióne východného Slovenska.

  Sedem členov oblastnej rady je na tak veľkom území a počtu členov 
SLSK ale málo na to, aby zabezpečili trvalý pozitívny trend rozvoja oblasti. Nič 
by nezmohli, keby nemali podporu skautských zborov. Aj činovníci zborov a ich 
oddielov sa zaslúžili o to, že Východoslovenská skautská oblasť žije a dosahuje 
veľmi dobrých výsledkov.

Oblastný vodca



OBLASTNÁ RADA

Výročné oblastné zhromaždenie sa uskutočnilo v Prešove dňa 30.11.2002. 
32 zúčastnených delegátov zastupujúcich 13 zborov (42; 43; 49; 65; 67; 68; 74; 
94; 100; 109; 112; 115 a 120 zbor) zvolilo novú oblastnú radu v zložení:
Vodca oblasti: Jozef Mikloš
Zástupca oblastného vodcu: Juraj Straka
Oblastná inštruktorka: Mgr. Anna Treľová
Člen rady pre rozvoj: Daniel Slivka
Člen rady pre mikroregióny: Martin Kahanec
Člen oblastnej rady: Jozef Kunč
Vedúci obl. kancelárie: Oliver Vafek

Za členov revíznej  komisie  boli  zvolení  Anna Zabloudilová,  Chmeliar, 
Figura,  za  zástupcu  oblasti  do  finančnej  komisie  SLSK  František  Gura 
a dodatočne  za  oblastného  asistenta  duchovnej  rady  SLSK  mgr.  Martin 
Raškovský.

Činnosť členov oblastnej rady smerovala:
• Na  oblastných  radách  boli  riešené  aktuálne  problémy  súvisiace 

s činnosťou oblasti aj zborov združených vo Východoslovenskej oblasti
• Na  prípravu  a realizáciu 

oblastných  vzdelávacích 
aktivít, resp. podieľali sme 
sa pri  zabezpečení  kurzov 
celoslovenských.

• Na  prípravu  a realizáciu 
otvorených  propagačných 
podujatí z projektov RAST 
– ROZVOJ.

• Na  prípravu  a realizáciu 
podujatí pre členov SLSK 
v oblasti,  resp.  pri 
zabezpečovaní  podujatí,  ktorých  hlavnými  organizátormi  boli  iné 
subjekty.

• Členovia  rady  plnili  úlohy  požadované  náčelníctvom,  ústredím,  alebo 
radami Slovenského skautingu

• Plnili úlohy súvisiace s administratívou právneho subjektu a s nakladaním 
a vyúčtovaním finančných prostriedkov a majetku.

• Plnili úlohy s vydávaním publikácií, či už išlo o oblastný bulletin, alebo 
príručky

• Zúčastňovali sa skautských rokovaní celoslovenského, alebo regionálneho 
charakteru a jednaní s inými právnymi subjektami



ČLENSKÁ  ZÁKLADŇA
   

Členská základňa na záver roku 2002, kedy sa konalo výročné oblastné 
zhromaždenie  mala  789  členov  v 16  zboroch.  V roku  2003  sa  v oblasti 
registrovalo  16  zborov  s celkovým  počtom  868  členov.  82.zbor  Beskyd 
Medzilaborce, ktorý nemal právnu subjektivitu sa zlúčil so 67.zborom Stropkov. 
V tomto  roku  sa  ale  registroval  92.zbor  Sobrance  (s  oblasťou  absolútne 
nespolupracujúci),  preto sa  počet  zborov nezmenil.  V jeseni  2003 na  vlastnú 
žiadosť so súhlasom náčelníctva prešli pod Východoslovenskú oblasť z Rómskej 
oblasti zbory v Prešove, Svini a Varhaňovciach s celkovým počtom 181 členov, 
čím  sa  početný  stav  oblasti  zväčšil  na  1049  členov.  Rastúci  trend  sme 
zaznamenali aj v roku 2004, kedy sa zaregistrovalo 16 zborov so  1186 členmi. 
Ďalšie  dva  zbory  (118.zbor  Košice  a 94.zbor  Slovenská  Kajňa)  sa  síce 
zaregistrovali,  ale  nezaplatili  členské,  jeden zo základných atribútov členstva 
v organizácii.   Oficiálne  zanikol  109.zbor  Gemini  Prešov,  ktorý  sa  zlúčil  so 
49.zborom Geronimo  Prešov,  neregistroval  sa  92.zbor  Sobrance.  Spomínané 
rómske zbory vytvorili 124.zbor so sídlom v Prešove. Boli zaregistrované nové 
zbory  118.zbor  Biely  kríž  Košice  (ten  však  nezaplatil  členské,  čím  jeho 
registrácia sa rovná nule), 125.zbor Sirius Vranov nad Topľou a 126. zbor prof. 
Hlaváča Hermanovce. V oblasti pracuje 63 oddielov.

Skautské oddiely našej oblasti v súčasnosti existujú v okresoch Košice 1 
až  4,  Rožňava  a Michalovce  v Košickom kraji  s počtom členov  210.  Okresy 
Prešov,  Sabinov,  Bardejov,  Svidník,  Stropkov,  Medzilaborce,  Humenné 
a Vranov v Prešovskom kraji s počtom členov 976.



Zbor rok 2003 rok 2004
42.zbor prof. Hlaváča Zborov 66 44
42.zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka 80 108
49.zbor Geronimo Prešov 60 87
58.zbor Volovec Rožňava 30 15
65.zbor Brabeňaki Sabinov 54 56
67.zbor Stropkov 54 114
68.zbor Biele vrany Košice 93 119
74.zbor Košice 31 25
84.zbor Mustang Hudcovce 38 28
92.zbor Sobrance 24 0
94.zbor Slovenská Kajňa 19 26
100.zbor Havran Strážske 47 51
109.zbor Gemini Prešov 44 0
112.zbor Prameň Prešov – Sekčov 139 125
115.zbor Skudos Lipany 60 61
118.zbor Biely kríž Košice 0 29
120.zbor P.Bileca Humenné 29 38
124.zbor Rómskeho skautingu Prešov 0 213
125.zbor Sirius Vranov nad Topľou 0 34
126.zbor prof. Hlaváča Hermanovce 0 68

Spolu 868 1241

Z počtu  1241  ale  členské  nezaplatilo  55  členov  zo  94.  a 118.  zboru  a  12 
registrovaných členov s nezaplateným členským je aj u 58.zboru. V podstate títo 
členovia a zbory podľa Stanov nie sú členmi Slovenského skautingu. (Stanovy 
SLSK  čl.  IV,  odst.  17,  písm.  c:  členstvo  člena  vzniká  prijatím  do  oddielu, 
v ktorom  záujemca  o členstvo  požiadal,  odovzdaním  záväznej  prihlášky 
a zaplatením registračného poplatku.  Čl.  IV, odst.22 - Ukončenie členstva, 
písm.  c:  Zánikom členstva  pri  nezaplatení  členského  príspevku  za  príslušný 
rok....).  

Situácia  s kvalifikovanosťou  vodcov  zborov  je  v oblasti  dobrá.  Horšia 
situácia je s kvalifikovanosťou vodcov oddielov. Napriek tomu, že každý rok 
absolvuje  vodcovské  lesné  školy  (SELŠ,  LŠ  BAOBAB)  pomerne  dosť  ľudí 
z našich zborov, fluktuácia vodcov oddielov je značná. Jedným z dôvodov je 
odchod absolventov na stredné, alebo vysoké školy, prípadne za zamestnaním 
mimo sídlo zboru a oddielu, no sú aj prípady kedy absolventi VLŠ už nemajú 
záujem zložiť vodcovskú skúšku a zo skautingu odchádzajú. Je problémom ich 
nahradiť  kvalifikovanými  náhradníkmi.  Tí  zvyčajne  majú  iba  základný  kurz 
a kvalifikovanosť vodcov oddielov je v oblasti veľmi nízka.

Naopak,  výborná  je  situácia  v oblasti  s inštruktormi  Slovenského 
skautingu. Oblasť by mohla bez problémov vlastnými silami zabezpečovať aj 
Vodcovské  kurzy,  žiaľ  u zborov  o tento  druh  vzdelávania  nebol  dostatočný 
záujem.   



VZDELÁVANIE

Je  jednou  z najdôležitejších  priorít 
skautských  oblastí.  Oblastná  rada 
organizovala  kurzy  vlastné,  alebo  sa 
podieľala pri organizačnom zabezpečení 
kurzov  celoslovenských  ktoré  sa 
uskutočnili v lokalite oblasti.
Kurzy uskutočnené oblastnou radou:

• Kurz prvej pomoci. Uskutočnil sa 
v Stropkove  28.6.2003. 
Zúčastnilo sa ho 32 účastníkov zo 
67.zboru  Stropkov,  112.zboru 
Prešov-Sekčov  a 115.zboru 

Lipany.
• Radcovský  kurz  CESTY,  ktorý  sa  uskutočnil   7.  až  13.7.2003 v údolí 

Sopotnice.  Zúčastnilo  sa  ho  účastníci  zo  49.zboru  Prešov,  67.zboru 
Stropkov a 100.zboru Strážske.  Jeho záverečná časť  uskutočnila  14.  až 
16.11.2003 v Juskovej Voli. Kurz úspešne ukončilo deväť frekventantov.

• Základný  kurz  Stropkov  od  31.8.  do  1.9.2003,  ktorého  sa  zúčastnili 
účastníci zo Stropkova, Medzilaboriec a Prešova.

• Základný  kurz  v Prešove.  Prvá  časť  sa  uskutočnila  21.  až  23.11.2003, 
druhá  časť  23.  až  25.1.2004.  Kurz bol  určený pre  112.  zbor  Prešov – 
Sekčov,  nové  zbory  v Hermanovciach  a Vranove  nad  Topľou  a nový 
oddiel v Tulčíku. Kurz úspešne ukončilo osem frekventantov.

• Základný kurz pre činovníkov s praxou 5.6.2004,  ktorého sa zúčastnili 
noví  činovníci  zo  118.zboru  Košice  a 126.zboru  Hermanovce.  Kurz 
absolvovalo sedem frekventantov.

• 6. až 13.8.2004 sa uskutočnil  lesný radcovský kurz na Sopotnici.  Jeho 
záverečná časť je plánovaná na koniec septembra 2004.

 
Celoslovenské  kurzy  na  ktorých  sa  oblastná  rada  podieľala  pri 

organizačnom zabezpečení
• Kurz RAST-KONFRONTÁCIE, ktorý sa uskutočnil v Prešove v dňoch 6. 

až 8.12.2003.
• Kurz  MAUGLÍ  V DŽUNGLI,  ktorý  sa  uskutočnil  na  Pustom  mlyne 

v údolí Sopotnice koncom mája 2004.

V oblasti  za  toto  volebné  obdobie  uskutočnilo  šesť  oblastných  kurzov 
a podieľali sme sa na organizácii dvoch kurzov celoslovenských.



RAST A OTVORENÉ PODUJATIA PRE 
VEREJNOSŤ:

Druhou najdôležitejšou prioritou oblastnej rady je rast a rozvoj skautingu 
v regióne. Aj v tejto činnosti oblasť zaznamenala úspešnosť. V oblasti sa za 
štyri  roky  existencie  rozšírila  členská  základňa  viac  ako  o dvojnásobok. 
Markantný rast zaznamenali zbory v Prešovskom kraji, určitá stagnácia však 
je v Košickom kraji.  Je to najmä 58.zbor Volovec Rožňava, ktorý sústavne 
stráca  členskú  základňu  a v súčasnosti  klesol  počet  členov  pod  dvadsať 
registrovaných  členov.  Zbor  ale  s oblasťou  nespolupracoval.  Obdobná 
situácia  je  aj  v 92.zbore  Sobrance,  ktorý  sa  tohto  roku  ani  neregistroval 
a podľa  našich  informácií  v Sobranciach  a Úbreži  pracuje  neregistrovaná 
skupina  o sile  družiny.  Vedenie  92.zboru  tiež  o spoluprácu  s oblasťou 
nejavilo  žiadny  záujem.  Neúspešné  boli  pokusy  obnoviť  skauting 
v Michalovciach.  V rámci  Košického kraja  vznikol  v Košiciach  nový 118. 
zbor  Biely  kríž,  ktorý  však  nezaplatil  členské.  V Prešovskom kraji  došlo 
k zlúčeniu  82.zboru  Beskyd  Medzilaborce  so  67.zborom  Stropkov 
a 109.zboru Gemini Prešov so 49.zborom Geronimo Prešov. Administratívne 
zbory  síce  zanikli,  ich oddiely pracujú v uvedených zboroch.  Vznikli  dva 
nové  zbory  vo  Vranove  nad  Topľou  a Hermanovciach,  zbor  Dlhá  Lúka 
rozšíril svoje pôsobenie do mesta Bardejov, zbor vo Stropkove do okolitých 
dedín a Giraltoviec. U oboch zborov nastal značný nárast členskej základne. 
Podobne nárast členskej základne zaznamenal aj 112.zbor Prameň Prešov – 
Sekčov. 



124.zbor Rómskeho skautingu zdvojnásobil svojich členov. Pod zbor 
patria oddiely nielen v Prešove, ale aj v Svini, Varhaňovciach, Giraltovciach 
a nový oddiel v Hlinnom.  

Významné  boli  podujatia  zamerané  na  propagáciu  skautingu,  rast 
a rozvoj skautingu v regióne. 
• Deň detí  vo  Vranove  nad  Topľou.  Uskutočnil  sa  31.mája  2003.  Tejto 

propagačnej akcie sa zúčastnili 42.zbor Zborov, 49.zbor Prešov, 67.zbor 
Stropkov,  84.zbor  Hudcovce,  94.zbor  Slovenská  Kajňa,  100.zbor 
Strážske, 112.zbor Prešov-Sekčov a 115.zbor Lipany.

• V dňoch 13. – 15.6.2003 sa uskutočnili oslavy 35. výročia získania štatútu 
mesta  v Strážskom.  V sobotu  na oslavách patril  deň  100.zboru  Havran 
Strážske.  Na  programe  sa  však  podieľal  aj  oblastný  rozvojový  team 
zložený z členov 49.zboru Prešov a 67.zboru Stropkov.

• Skautské  dni  prof.  Hlaváča  v Hermanovciach  sa  uskutočnili  20.  až 
22.6.2003.  Na  podujatí  sa  zišlo  123  detí  z Hermanoviec,  aj  okolitých 
dedín.  Podujatie  zabezpečovalo  39  skautov  a skautiek  zo  42.zboru 
Zborov, 49.zboru Prešov, 67.zboru Stropkov a 112.zboru Prešov-Sekčov. 
Podujatia  sa  zúčastnili  aj  skauti  zo  Sobraniec  a Úbreža 
a novovznikajúceho zboru v Košiciach (v súčasnosti je 118.zbor Košice).

• Pri príležitosti  konania XI. Skautského snemu v Prešove sa uskutočnila 
tlačová  beseda  so  zástupcami  oblastnej  rady  a regionálnych  masmédií. 
Dňa  24.10.2003  sa  v historickom centre  mesta  uskutočnila  propagačná 
akcia pre verejnosť.   

• Začiatkom januára 2004 sa členovia rady Mikloš a Vafek spolu s ďalšími 
činovníkmi 49.zboru Prešov zúčastnili jednania v Medzeve, kde je záujem 
založiť skautský oddiel. 

Oblasť v tomto smere sa aktívne podieľala na piatich akciách.
 
 

PODUJATIA PRE ZBORY V OBLASTI

• Výmena  skúseností  –  stretnutie  činovníkov  zborov  a oddielov  vo 
Východoslovenskej  oblasti.  Uskutočnilo sa 21. až 23.3.2003 v Juskovej 
Voli. Zišli sa činovníci zo 49.zboru Prešov, 67.zboru Stropkov, 74.zboru 
Košice,  84.zboru  Hudcovce,  100.zboru  Strážske,  109.zboru  Prešov 
a 112.zboru Prešov-Sekčov

• Štartovací kurz vo Stropkove v dňoch 28.- 30.8.2003. 
• Oblastný zraz sa uskutočnil 5. – 7.9.2003 v Juskovej Voli. Zúčastnili sa 

ho zbory: 49.zbor Prešov, 65.zbor Sabinov, 67.zbor Stropkov, 109.zbor 



Prešov, 112.zbor Prešov-Sekčov  a vtedy neregistrovaný zbor v Košiciach 
(118.zbor Košice).

• Oblastný  šachový  turnaj  sa  uskutočnil  29.11.2003  v Prešove.  Najviac 
účastníkov bolo zo 43.zboru Dlhá Lúka, ďalší šachisti boli zo 49.zboru 
Prešov,  67.zboru  Stropkov,  100.zboru  Strážske,  109.zboru  Prešov 
a 112.zboru Prešov – Sekčov.

• Skautské dni prof. Hlaváča v Hermanovciach. V roku 2004 sa podujatie 
uskutočnilo  v posledný  júnový  víkend  ako  uzavreté,  len  pre  členov 
Slovenského skautingu. Zišlo sa vyše 140 účastníkov zo 43.zboru Dlhá 
Lúka,  49.zboru  Prešov,   112.zboru  Prešov-Sekčov,  115.zboru  Lipany, 
118.zboru Košice, 120.zboru Humenné, 125.zboru Vranov nad Topľou, 
domáci 126.zbor v Hermanoviach a jednotlivci zo Sobraniec a Úbreža.

• Rekord v účasti zaznamenal aj 4. ročník Oblastného zrazu v Juskovej Voli 
v dňoch 27. – 29. augusta 2004. Z osemnástich zborov sa ho zúčastnilo 
jedenásť:  zbory  Dlhá  Lúka,  Sabinov,  Stropkov,  Prešov,  Hudcovce, 
Strážske, Prešov-Sekčov, 118.zbor Košice, Humenné, Vranov nad Topľou 
a Hermanovce.  

Iné podujatia, na ktorých sa oblastná rada čiastočne podieľala:
• Odovzdávanie Betlehemského svetla v Poľsku. 15.12.2002 Podtatranská 

oblasť  organizovala  odovzdanie  plamienka  z Betlehemu  poľským 
skautom.  Za  východoslovenskú  oblasť  boli  z Prešova  vypravené  dva 
autobusy  so  68  účastníkmi  zo  42.zboru  Zborov,  49.zboru  Prešov, 
65.zboru  Sabinov,  67.zboru  Stropkov,  109.zboru  Prešov,  112.zboru 
Prešov-Sekčov a 115.zboru Lipany.

• Euroregión  Karpaty  organizoval  medzinárodný  výstup  mládeže  na 
Kremenec  v NP  Poloniny.  Oblastná  rada  bola  združením  požiadaná 
o účasť  a zároveň  o servisné  zabezpečenie  akcie.  Z oblasti  sa  výstupu 



zúčastnilo 85 účastníkov zo 42.zboru Zborov, 49.zboru Prešov, 65.zboru 
Sabinov,  84.zboru  Hudcovce,  109.zboru  Prešov,  112.zboru  Prešov-
Sekčov a 120.zboru Humenné

Oblastná rada organizovala šesť akcií pre zbory v oblasti, na ďalších dvoch 
sa organizačne podieľala.

MEDZINÁRODNÉ  KONTAKTY

Oblasť  sa  v tomto  období  ešte  nepodujala  organizovať  akcie 
medzinárodného  charakteru.  Činovníci  zborov,  ale  aj  oblasti  však  boli 
zapojení  do podujatí,  ktoré mali  medzinárodný význam.  Do mnohých bol 
zaangažovaný člen oblastnej rady pre rozvoj br. Slivka.
o Prvou  lastovičkou  bolo  odovzdávanie  Betlehemského  svetla  poľským 

skautom  v roku  2002.  Oblasť  zorganizovala  na  tomto  podujatí  účasť 
našich zborov a zo sídla oblasti  vypravila dva autobusy. Už v menšom 
počte sa zúčastnili  naše zbory na tej  istej  akcii  v roku 2003. Minulého 
roku to už bola uzavretá akcia Podtatranskej oblasti, ale v rámci dobrých 
vzťahov  však  pre  účastníkov  z Východoslovenskej  oblasti  bolo 

rezervovaných niekoľko voľných miest.



o Podieľali  sme  pri  organizácii  medzinárodného  výstupu  mládeže  na 
Kremenec,  kde skauti  a skautky našich zborov tvorili  prevažnú väčšinu 
účastníkov celej slovenskej výpravy

o  Činovníci  zborov  našej  oblasti  pracovali  v realizačných  tímoch 
zabezpečujúcich  prípravu  a realizáciu  stredoeurópskeho  jamboree 
TATRACOR. Boli to hlavne br. Kahanec a ďalší  zo 112.zboru Prešov-
Sekčov,  br.  Slivka  zo  Stropkova,  br.  Gura  z Dlhej  Lúky,  ale  aj  ďalší 
činovníci a členovia zo Sabinova, Humenného, Prešova (oboch zborov), 
Strážskeho,  Dlhej  Lúky,  či  Stropkova  ktorí  boli  v staffe.  Značnú  časť 
účastníkov  TATRACORU  tvorili  skauti  a skautky  našich 
východoslovenských zborov.

o  67. zbor Stropkov zorganizoval začiatkom roka 2004 zájazd do Ríma a 
Vatikánu. Účastníci zájazdu však boli aj členovia a členky iných našich 
zborov (napr. 112.zbor Prameň Prešov-Sekčov). Člen oblastnej rady br. 
Slivka  sa  zúčastnil  stretnutia  s msg.  kardinálom  Tomkom  z Vatikánu 
počas jeho návštevy východného Slovenska.

o  Kontakty  na  zahraničie  majú  niektoré  východoslovenské  zbory. 
Napríklad Lipany so francúzskymi katolíckymi skautmi, ktorí táborili na 
táborisku  Dlhej  Lúky  v roku  2003.  Naopak,  niektorí  členovia  zboru 
z Lipan sa v tomto roku zúčastnili skautských kurzov vo Francúzku. 

o  Hlavne zbory na severovýchode (Humenné, Stropkov,....) majú kontakty 
na  poľských  skautov.  Kurzu  SLOPI,  ktorý  v marci  2004  organizačne 
zabezpečoval 112.zbor Prešov – Sekčov v Juskovej Voli  sa zúčastnili aj 
skaut a skautka z poľského Sanoku.

XI. SKAUTSKÝ  SNEM

Najvýznamnejším  podujatím 
organizovaným  Východoslovenskou 
oblastnou  radou  SLSK  bolo 
zabezpečenie  XI.  Skautského  snemu 
v Prešove,  ktorý  sa  konal  24.  až 
26.októbra  2003  v Prešove.  Úlohou 
oblastnej  rady  bolo  zabezpečiť 
snemovú  miestnosť,  ubytovanie 
a stravovanie  delegátov.  Zabezpečiť 
všetky  servisné  služby,  hliadky  a 
informácie  pre  delegátov  snemu,  i 
servis spojený s priebehom rokovania. 
Zároveň  oblastná  rada  zabezpečila 
pred  konaním  snemu  kontakt 



s masmédiami,  aj  propagačné  podujatie  v historickom  centre  mesta 
uskutočnené 24. októbra.

Pri  úspešnej  realizácii  skautského  snemu  a propagačnej  akcii 
v meste sa v realizačnom teame zaslúžili aj zbory Východoslovenskej oblasti. 
Boli to skauti a skautky zo 43.zboru Dlhá Lúka, 65.zboru Sabinov, 67.zboru 
Stropkov, 100.zboru Strážske, 49. a 109.zboru Prešov, 112.zboru Prešov – 
Sekčov a 118.zboru Košice.

Po stránke organizačného zabezpečenia snem dopadol veľmi dobre, 
za  čo  si  zaslúžia  poďakovanie  jednak  členovia  oblastnej  rady,  jednak  aj 
skauti a skautky spomínaných východoslovenských zborov.

Uskutočnenie  tak  významného  podujatia  ako  bol  XI.  Skautský 
snem v Prešove (prvýkrát v histórii skautingu na Slovensku v našom regióne) 
bol  zároveň  uznaním  poctivej  práce  generácií  skautských  činovníkov  na 
východnom Slovensku v minulosti, aj súčasnosti.

     

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V odbore  publikačnej  činnosti  sa  radí  naša  oblasť  na  popredné 
miesto. V roku 2003 bola vydaná Publikačným centrom SLSK celoslovenská 
príručka Slovenská skautská symbolika. Nás teší to, že autorom príručky je 
náš bývalý člen oblastnej rady (v predchádzajúcom volebnom období 2000 - 
2002) inštruktor SLSK brat Ing. Miroslav Jízdní – Orim.

Bohatá bola aj publikačná činnosť zástupcu oblastného vodcu, inštruktora 
SLSK  brata  Aliho  Straku.  Príručky  boli  zamerané  na  históriu  skautingu 
(História skautingu na Slovensku v podmienkach ZJS RČS v rokoch 1919 až 
1938 a Kronika skautingu na východnom Slovensku). Veľmi pozitívne bola 
hodnotená  aj  jeho  publikačná  činnosť  zameraná  na  metodiku  skautskej 
výchovy a činnosti. V tomto období boli vydané:

• Skautská družina – príručka pre radcov
• Skautská družina v prírode
• Skautský oddiel I až III
Brat Orim Jízdný publikoval aj v rámci oblasti. Na prelome rokov 2003 – 

2004 vyšla z jeho dielne  hodnotná NOVÁČIKOVSKÁ PRÍRUČKA,  ktorá 
následne bola zaslaná všetkým zborom v oblasti a v súčasnosti sa pracuje aj 
na  jej  vydaní  CD  formou.  Vysoko  odborná  je  jeho  príručka 
PRÍLEŽITOSTNÉ SKAUTSKÉ ODZNAKY VYDANÉ NA SLOVENSKU 
mapujúce  príležitostné  odznaky  od  vzniku  skautingu  na  Slovensku  po 
súčasnosť.  V súčasnosti  br.  Orim pracuje na príručke – Skautské kroniky. 
Táto príručka bude vydaná do konca roka 2004.

Začiatkom roka 2004 bola vydaná príručka k témam Základného kurzu, 
a v auguste 2004 k témam Radcovského kurzu, ktorých autorom je Mikloš.



Pravidelne  vychádzal  dvojmesačný  informačný  bulletin  OBLASTNÍK, 
ktorý spracovávala redakčná rada v zložení Mikloš, Vafek, Buzalka.  

FINANCIE A MAJETOK

Za  volebné  obdobie  súčasnej  oblastnej  rady  boli  finančné 
prostriedky  získavané  prostredníctvom  regrantingu  dotácie  Ministerstva 
školstva  SR,  projektu  Radcovské  kurzy,   projektu  Rast  a účastníckych 
poplatkov  v roku  2003.  V nasledujúcom  roku  to  bola  iba  dotácia  MŠ 
a účastnícke poplatky. Pri všetkých vyúčtovaniach je dodržaný pomer 60% 
prostriedkov z ministerstva školstva a 40% prostriedkov z vlastných zdrojov. 
Nevýhodou tohto financovania je,  že oblasti  je poskytnutá len výška 80% 
sumy  dotácie.  Zvyšných  20%  (ktorého  dostaneme  až  po  celkovom 
vyúčtovaní)  v súčasnosti  nie  sme  schopní  riešiť  inak  ako  pôžičkami. 
Dôvodom je, že oblasť nedisponuje žiadny voľnými zdrojmi, napr. členským 
príspevkom, či  pod. Ďalšou nevýhodou je,  že dotácia nabehne na účet  na 
prelome  júna  až  júla  a pomerne  vysoká  suma  musí  byť  vyúčtovaná  do 
15.októbra. To znamená,  že po pomerne „suchom“ polroku, kedy šporíme 
ako sa dá, prídu dva „bohaté“ mesiace. Nevýhodou je, že z dotácie sa nemôže 
preplácať cestovné, ktoré v súčasnej dobe znamená pre účastníkov kurzov, 
podujatí,  ale  aj  nevyhnutne potrebných služobných ciest  nemalú  finančnú 
záťaž. 

Finančné  doklady,  ročné  vyúčtovania  a daňové  priznania  nám 
pomáha viesť a kontroluje sl. Bartošová, ktorá je v tejto oblasti profesionálka 
a nie je členkou SLSK. Je od nás nezávislá a tým máme záruku, že finančné 
doklady  sú  vedené  v súlade  s normami.  Doklady  sú  vždy  k dispozícii 
revíznej  komisii,  kontrolným  orgánom  SLSK,  resp.  iným  finančným 
kontrolným  orgánom  a záujemcom.  V súčasnosti  je  pred  dokončením 
vyúčtovanie dotácie MŠ (termín do 15.10.). Celkové vyúčtovanie zatiaľ nie 
je možné vyhodnotiť, nakoľko finančné vyúčtovanie sa spracováva k termínu 
31.12., táto  výročná  správa  slúži  ako  podklad  pre  delegátov  výročného 
oblastného zhromaždenia 20. -  21.11.2004 a spracovávala sa s trojmesačným 

predstihom pred jeho termínom.  
Dobré meno pri vyúčtovaní dotácie 

sme  si  trochu  pokazili  v minulom  roku, 
kedy došlo k nenahláseniu dvoch oblastných 
akcií  na  ministerstvo  školstva,  preto  sme 
vyúčtovanie  dotácie  museli  dodatočne 
opravovať  a následne  nám  to  spôsobilo 
problémy pri  vyúčtovaní  navŕšenia  dotácie 
MŠ v určenom termíne.



V roku 2004 v rámci  grantu MŠ pre oblasť  nabehli  aj  sumy pre 
zbory  vo  Východoslovenskej 
oblasti,  ktoré  nemajú  právnu 
subjektivitu.  Zbory  mohli 
tieto  financie  čerpať  pre 
vlastnú činnosť s tým, že ich 
vyúčtovanie by sa realizovalo 
cez  oblastné  účtovníctvo. 
Keďže  uvedené  zbory  sa 
väčšinou síce registrovali, ale 
nezaplatili  členský  poplatok 
dotácia  sa  stala 
bezpredmetnou  a oblasť 
musela takmer 10 tisíc korún vrátiť späť na ústredie. Týmto spôsobom bol 
financovaný rozvojový projekt  pre 126.  zbor Hermanovce.  Spolupráca pri 
vyúčtovaní financií s uvedením zborom je bez  problémov.   

    Oblastná rada disponuje drobným hmotným majetkom v celkovej 
hodnote  133  699,-  Sk.  Je  to  predovšetkým  tee-pee  a 10  kusov  celt  na 
podsadové  stany  ktoré  poskytujeme  k dispozícii  zborom  združených 
v oblasti. Z ďalšieho majetku vlastníme elektrocentrálu, ktorú využívame pri 
kurzoch  v lokalitách  bez  elektrického  prúdu,  drobným  táborníckym 
materiálom a spätným projektorom (meotar) ktorý je tiež využívaný počas 
kurzov.  Značná  časť  majetku  je  súčasťou  oblastnej  kancelárie.  Je  ním 
predovšetkým počítač s príslušenstvom (farebná tlačiareň, skener, obrazovka, 
klávesnica  a myš)  a kopírka,  ktoré  sú  využívané  pri  vedení  evidencie, 
účtovníctva, rôznej administratívnej a publikačnej činnosti.

Nie  nezanedbateľná  je  aj  oblastná  knižnica  disponujúca  rôznymi 
príručkami a ktoré sú podľa potreby zapožičiavané záujemcom zo zborov. 



PERSPEKTÍVY NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE

Postupne úloha oblastí v Slovenskom skautingu sa zvyšuje. Úlohou 
novej oblastnej  rady bude zvyšovať kvalitu svojej činnosti  a vyvarovať sa 
chýb z predošlých období. Preto prioritnými úlohami v najbližšej budúcnosti 
bude:

• Neustále skvalitňovať komunikáciu medzi zbormi oblasti a oblastnou 
radou.  Zamerať  na  zbory  s oblasťou  nespolupracujúce 
a novovytvárané zbory

• Podporovať rast a rozvoj skautingu v regióne východného Slovenska. 
Oživiť  skauting  v regióne  južného  Zemplínu,  okresoch  Rožňava 
a Košice  okolie.  Riešiť  problém  so  zbormi,  ktoré  nezaplatením 
členského  príspevku  vlastne  strácajú  členstvo  v SLSK  a tým  aj 
možnosť využívania čerpania financií grantu MŠ.

• Riešiť  pretrvávajúci  problém  zborov  v oblasti  pri  dodržiavaní 
podmienok 
čerpania  dotácie 
MŠ.  V tomto 
prípade by oblasť 
mala  poskytovať 
poradenskú 
službu pre zbory. 
Nezávislému 
ekonómovi mimo 
skauting  je 
potrebné  za 



služby  platiť.  Preto  by  bolo  vhodnejšie,  aby  ekonóm  oblasti  bol 
odborník - skaut (skautka) a bol by priamo členom oblastnej rady.   

• Vytvárať  vhodné  podmienky  pre  vzdelávanie  radcov  a činovníkov 
oddielov a zborov. Riešiť nízku kvalifikovanosť vodcov oddielov.

• Pokračovať v publikačnej činnosti hlavne metodických materiálov
• Vytvárať  vhodné  podmienku  pre  spoluprácu  najmä  so  susediacimi 

skautskými  oblasťami,  nadviazať  spoluprácu  v rámci  Karpatského 
euroregiónu  so  zahraničnými  skautskými  organizáciami.  (Prípadne 
vytvoriť funkciu člena rady pre zahraničie).  

• Vytvoriť  funkčný  a stály  tím  inštruktorov  oblastnej  lesnej  školy 
(vodcom OLŠ je člen rady – oblastný inštruktor). Oblasť disponuje 
inštruktormi SLSK a máme vedomosti o tom, že mnoho inštruktorov 
(zo  spolupracujúcich  zborov)  má  záujem  o vytvorenie  stáleho 
inštruktorského tímu VSOLŠ.

• Organizačne dotvoriť (po skúsenostiach  z predchádzajúcich  období) 
oblastnú  radu.  Rozšíriť  radu o oblastného asistenta  duchovnej  rady 
a člena rady pre program, ekonóma,.... Na základe skutočných potrieb 
oblasti upraviť aj počet členov oblastnej rady. 

• Členovia rady poverení každou zložkou činnosti oblasti (vzdelávanie, 
rozvoj,  program,...)  by si  mali  vytvoriť realizačné teamy v rôznych 
častiach oblasti,  ktoré sa budú podieľať pri  zabezpečení  oblastných 
podujatí a kurzov 

ZÁVER

V súčasnosti  je  na Slovensku  deväť  skautských oblastí.  Každá  funguje 
podľa špecifických podmienok charakteristických pre ten, alebo onen región. 
„Prejde  ešte  veľa  vody“  kým  ich  konečný  charakter  a poslanie  bude 
zosúladené. Aj počas tohto volebného obdobia sa oblastní činovníci zišli na 
niekoľkých celoslovenských rokovaniach k tejto  problematike.  Na nich sa 
síce  mnoho  prejednalo,  ale  bez  výsledného  efektu.  Preto  úroveň  činnosti 
skautských oblastí je rôzna. 

Určitým ukazovateľom môžu byť pre nás nepopulárne osobodni a body 
z kľúča  ministerstva  školstva.  Naša  oblasť  sa  umiestňuje  v prvej  polovici 
rebríčka.  To  zodpovedá  aj  reálnej  skutočnosti.  Nie  sme  síce  najlepší, 
v každom prípade však Východoslovenská oblasť žije a funguje. Zásluhu na 
tom  majú  aj  členovia  oblastnej  rady.  Za  uplynulé  obdobie  sa  priamo 
podieľali  na realizácii  osemnástich oblastných podujatí,  z ktorých niektoré 
kurzy (základné a radcovské) pozostávali  z dvoch častí  a nemálo osobného 
času  a energie  odčerpala  aj  príprava  XI.  skautského  snemu.  Na  ďalších 
štyroch  akciách  sa  podieľala  na  spoluorganizácii.   Za  dvojročné  volebné 
obdobie nám vychádza  frekvencia jedna akcia za mesiac. Do toho nie sú 



zarátané rokovania oblastnej rady, rokovania na celoslovenskej úrovni SLSK, 
či s inými subjektami (napr. s krajskými radami mládeže,.....),  plnenie úloh 
vyplývajúcich  z vyšších  orgánov  SLSK  a k tomu  príslušná  byrokracia,  či 
úloh a výjazdov za zbormi,  ktoré boli neplánované  a ktoré podľa potreby 
priniesol sám život. Za odvedenú prácu patrí všetkým členom oblastnej rady 
poďakovanie.

Márna  by  ale  bola  snaha  členov  oblastnej  rady,  keby  nemali  náležitú 
podporu  a pomoc  východoslovenských  zborov.  Pozitívom  je,  že  oblastná 
rada pri organizovaní činnosti sa mohla oprieť o väčšinu našich zborov. Pri 
organizácii  a  realizácii  oblastnej  činnosti  vari  najviac  pomohli  prešovské 
zbory; 112.zbor Prameň Prešov – Sekčov, 49.zbor Geronimo Prešov (pred 
zlúčením aj  109.zbor  Gemini  Prešov).  Veľmi  dobre  sa  spolupracovalo  so 
67.zborom  Stropkov,  118.zborom  Biely  kríž  Košice,  43.  zborom  prof. 
Hlaváča  Dlhá  Lúka,  65.zborom  Brabeňaki  Sabinov,  100.zborom  Havran 
Strážske, či 120.zborom P.Bileca Humenné. Oblasť podporili aj 42.zbor prof. 
Hlaváča  Zborov,  84.zbor  Mustang  Hudcovce,  115.zbor  Skudos  Lipany, 
94.zbor  Slovenská  Kajňa,  ale  aj  nové  zboy  126.zbor  prof.  Hlaváča 
Hermanovce  a 125.zbor  Sirius Vranov nad Topľou.  Z jednotlivcov to boli 
Košičania br. Ing. Jízdný – Orim a zástupca oblastného vodcu br. Ali Straka 
(obaja  74.zbor),  či  bratia  Čigáš  a Antonič  zo  Sobraniec  a Úbreži.  Zbory: 
58.zb. Rožňava, 68.zb. Biele vrany Košice, 74.zbor Košice a 92.zb. Sobrance 
zostali k dianiu v oblasti pasívne. Možno aj pre určité špecifiká nám viazne 
komunikácia so 124. zborom Rómskeho skautingu.

Naša organizácia  zatiaľ  početne rastie.  Sú dve možnosti.  Buď budeme 
posiľňovať  ústredie  profesionálmi,  alebo  bude  organizačná  štruktúra 
decentralizovaná  a značná  časť  úloh  sa  prenesie  na  dobrovoľníkov 
v skautských oblastiach.  Zatiaľ  sa  podporuje ten druhý variant.  Pre lepšie 
prepojenie  náčelníctvo  –  oblasť,  bol  v tomto  roku  každému  členovi 
náčelníctva    určený  patronát   nad  niektorou  skautskou  oblasťou.  Pre 
Východoslovenskú oblasť  je to sestra  Ing.  Ďuďa Mazancová – zahraničná 
komisárka.

  Úloha oblastí sa v budúcnosti bude 
zvyšovať.  Napriek  tomu je  oblasť  iba 
nadstavba  –  „nutné  zlo“.  Skutočný 
skauting  s deťmi  a mládežou  sa  robí 
v družinách  a oddieloch.  Oblasť,  aj 
zbory  sú  len  zložky,  ktoré  pre  ich 
činnosť majú na miestnej a regionálnej 
úrovni  vytvárať  čo  najlepšie 
podmienky. Preto na vodcoch oddielov 
a zborov  záleží  aká  skautská  oblasť 
bude. Či to bude funkčná organizačná 
zložka  zabezpečujúca  vzdelávanie 



činovníkov, rozvoj skautingu v regióne, či spoločných podujatí vyššieho typu 
zameraných  na  vzájomné  poznanie  sa,  pomoc,  spoluprácu  a výmenu 
skúseností. Ak títo činovníci o činnosť oblasti nebudú mať záujem, potom sa 
môže  stať,  že  oblastná  rada  sa  stane  skladom  nepotrebných  činovníkov 
a neakcieschopným diskusným klubom. 

Veríme však,  že za štvorročnú existenciu Východoslovenskej  oblasti  aj 
napriek  mnohým problémom  oblasť  pozitívne  zasiahla  do  života  väčšiny 
východoslovenských  zborov  a vo  svojom  trende,  aj  zvyšovania  kvality 
činnosti bude aj v budúcnosti naďalej pokračovať.             

POĎAKOVANIE

o Patrí  predovšetkým členom východoslovenských zborov.  Vodcom zborov, 
oddielov, radcom družín,  ale ďalším zborovým a oddielovým činovníkom, 
i širokej členskej základni, ktorá činnosť oblasti obetavo podporila.

o  Náčelníkovi br. Johanymu, ktorý po celý čas sa o našu oblasť zaujímal a jej 
činnosť podporoval. Veľmi dobrá bola spolupráca bola aj s predsedom Rady 
pre dospelých br. Leskovjanským, či ústredím SLSK - br. Kolohnátom, sr. 
Ing.  Helou  Hricovou  a ďalšími  členmi  ústredia.  Obdobne  pozitívne 
hodnotíme aj kontakty s našou patrónkou Ďuďou Mazancovou.

o  Pánovi Jurčákovi z Poľovníckeho združenia Sopotnica za pomoc pri zháňaní 
chaty na oblastné kurzy

o  Združeniu Rodina profesora Hlaváča a ostatným občanom Hermanoviec za 
výbornú spoluprácu a pomoc pri realizácii niekoľkých ročníkov Skautských 
dní prof. Hlaváča

o  Vedeniu Základnej  školy sv.  Petra a Pavla v Stropkove za ubytovanie pri 
realizácii Štartovacieho a Základného kurzu

o  Pracovníkom Krajského úradu v Prešove za ústretovosť pri zabezpečení XI. 
skautského snemu v Prešove

o  Vedeniu Gymnázia sv. Moniky v Prešove za ubytovanie delegátov snemu
o  Slečne  Márii  Bartošovej  za  pomoc  a kontrolu  pri  vedení  oblastného 

účtovníctva
o  Sestre Tanke Treľovej, ktorá ako riaditeľka Školy v prírode v Juskovej Voli 

nám  všemožne  vychádzala  v ústrety  pri  ubytovaní  mnohých  oblastných 
podujatí

o  Pánovi Kahancovi za jeho podporu a pomoc pri rôznych vybavovaniach na 
magistráte v Prešove

o  Členom RT  LŠ BAOBAB  br.3skáčovi  Paukovi  a Natovi  Izdenczymu  za 
pomoc pri zabezpečení oblastných kurzov

o  Ďalším nemenovaným,  ktorí  pri  našej  činnosti  nám vychádzali  v ústrety, 
podporovali a pomáhali.  



Východoslovenská oblastná rada
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