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Milí skauti a skautky

Každý  z vás  ma  doma 
fotoalbum.  Sú  v ňom  uložené 
fotografie,  zachytávajúce  udalosti 
a dôležité  chvíle  rodinného  života, 
sú  to  akoby  črepiny  toho,  čo  sme 
prežili počas života. Z nich môžeme 
poskladať  ako  z črepín  svoj  život. 
Úlohou fotodokumentácie je oživiť 
naše  spomienky.  Okrem 
fotoalbumov spisujeme udalosti  do 
kroník.  Kronika  má  zachytiť 
dejinný  sled  udalostí  (kto,  kedy 
s kým,  ako,  prečo).  Kronika 
udalosti zachytáva, ale neanalyzuje 
a nehodnotí.  To  je  úlohou 
výročných správ.

Do  ruky  sa  vám  dostáva 
výročná  správa  našej 
Východoslovenskej  skautskej 
oblasti  za  rok  2005.  Rôznymi 
pohľadmi  zachytáva  to,  čo  sa  vo 

Východoslovenskej oblasti udialo. Táto výročná správa, rovnako ako každá iná 
správa nemôže zachytiť všetko, čo sa v oblasti udialo, to by sme k nej museli 
pripojiť  aj  výročné  správy  každého  zboru  našej  oblasti.  Berte  ju  skôr  ako 
zmapovanie   a hodnotenie  fungovania  našej  oblasti  v roku  2005  z pohľadu 
oblastnej rady.  

Za číslami a štatistikami stoja ľudia, ktorí ich vytvárajú svojou celoročnou 
prácou v družinách, oddieloch a zboroch. Preto by ste v našej výročnej správe 
mali  nájsť aj kus seba. Hodnotíme prežitý rok, hodnotíme ho preto, aby sme 
mohli vidieť naše úspechy i neúspechy, analyzujeme, aby sme sa v budúcnosti 
vyhli urobeným chybám. 

Jedno príslovie hovorí: „Kto nepozná svoju minulosť, nepozná ani svoju 
budúcnosť.“  Nech  je  nám  teda  aj  táto  výročná  správa  akýmsi  odrazovým 
mostíkom do nových aktivít v nasledujúcom kalendárnom roku 2006. 

                                                              Mgr. Martin Raškovský – Veľký medveď
                                                                                          vodca oblasti



ČINNOSŤ OBLASTNEJ RADY

Od posledného výročného oblastného zhromaždenia, ktoré sa konalo 20. 
až  21.  novembra  2004  v Prešove,  na  ktorom  bola  delegátmi  zhromaždenia 
zvolená nová oblastná rada uplynulo obdobie vyše roka. Posledný mesiac tohto 
roka a prvý mesiac roka 2005 prebiehal ešte v úzkej spolupráci s členmi starej 
oblastnej  rady.  Po  účtovnom  uzatvorení  roka  2004  začalo  nové  zloženie 
oblastnej rady pracovať samostatne. 
   Prvoradou úlohou oblastne rady bolo stmeliť členov rady, efektívne zladiť 
tímovú  prácu  a pokračovať  úspešnom  trende  nastolenom  predchádzajúcimi 
dvoma oblastnými radami.

Nová oblastná rada pracovala v tomto zložení::

- vodca oblasti a jej štatutárny zástupca: Mgr. Martin Raškovský
- zástupca vodcu: Mgr. Daniel Slivka
- oblastný inštruktor: JUDr. Martin Kovalík
- šéf oblastnej kancelárie a ekonóm: Matúš Buzalka
- duchovný asistent: Mgr. František Gura
- člen rady pre rozvoj: Jozef  Kozmon
- členka rady program: Marianna Maníková

Obdobie  rozbehu  uvedeného  volebného  obdobia  bolo  poznamenané 
výpadkom dvoch členov rady (základná vojenská služba a pracovné povinnosti 
mimo  SR).  Z funkcie  člena  rady pre  rozvoj  odstúpil  Jozef  Kozmon,  ktorého 
povinnosti  prevzal  František  Gura. 
Z dôvodu  zabezpečenia  úloh 
oblastnej  rady  bol  oblastný 
realizačný  tím  doplnený 
neoficiálnym  členom  Jozefom 
Miklošom  (ekonóm)  a neskôr  za 
člena  rady  -  duchovného  asistenta 
bol  kooptovaný  Mgr.  Ľudovít 
Grohola.  V druhej  polovici  roka 
bola  oblastná  rada  funkčná 
a dosahovala štandardné výsledky.

Oblastná  rada  sa  pravidelne 
schádzala  na  rokovaniach oblastnej 
rady  a zástupcovia  oblasti  sa 
zúčastňovali  na  celoslovenských 
poradách. Napr. malý snem, zasadania finančnej komisie,  celoštátneho snemu 
v Nitre,  seminára  o rozvoji  a pod.  Nemalou  mierou  prispela  k novelizácii 
organizačného  poriadku  SLSK  v kapitole  pojednávajúcej  o skautských 
oblastiach, ktorá bola náčelníctvom Slovenského skautingu schválená.



Členovia  rady  absolvovali  služobné  cesty  k jednotlivým  zborom 
a oddielom v oblasti,  napr. k zborom Strážske, Humenné,  Hudcovce,  Čičava, 
Košice, či k oddielu v Kysaku.

Tok informácií bol pravidelne zabezpečený dvojmesačným informačným 
bulletinom. V metodickej oblasti boli vydávané príručky zaoberajúce sa hlavne 
činnosťou  skautských  oddielov  a družín  (autori  Juraj  Straka,  Ing.  Miroslav 
Jízdný, Jozef Mikloš,.....)   

    

PRIORITY VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI 
A OBLASTNEJ RADY

Priority  Východoslovenskej  oblastnej  rady  Slovenského  skautingu  a jej 
výkonného  orgánu  oblastnej  rady  vyplývajú  z Organizačného  poriadku 
Slovenského  skautingu  a úloh  z  prijatého  uznesenia  na  výročnom oblastnom 
zhromaždení.

 Zabezpečovať  základné  vzdelávanie  nových  dospelých  dobrovoľníkov 
(nad 18 rokov),  ktorí  prejavili  záujem pracovať s mládežou  na  úrovni 
oddielu, či zboru a vedúcich malých detských kolektívov – radcov družín 
vo veku 14 až 17 rokov.

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

 Zabezpečovať  poradenskú  a servisnú  službu  pre  činovníkov  zborov 
Východoslovenskej  oblasti  a svojou  publikačnou  činnosťou  vydávať 
metodické materiály

 Zabezpečovať  oblastné  akcie  pre  širokú  členskú  základňu  zborov 
v oblasti

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

 Pokračovať  v jednaní  s Mestským  úradom  Prešov  o zakúpení  chaty 
Kanné  a vytvoriť  oblastné  vzdelávacie  stredisko.  Zabezpečiť  finančné 
krytie nákupu chaty.

 Podieľať sa  v spolupráci  s ostatnými  oblasťami  Slovenského skautingu 
na  novelizácii  kapitoly  Organizačného  poriadku  SLSK pojednávajúcej 
o skautských oblastiach



ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Vo  Východoslovenskej  oblasti  bolo  za  rok  2005  registrovaných  1101 
skautov  a skautiek  v štrnástich  okresoch  z celkového  počtu  18  okresov 
Košického a Prešovského kraja  (mimo okresov Spiša, ktoré tvoria Podtatranskú 
oblasť, t.j. 6 okresov).

Okres počet členov počet oddielov

Košice I až IV     149 8
Michalovce       44 3
Rožňava         5 1
Bardejov       20 2
Humenné       76 5
Prešov      541          14
Sabinov      130 8
Stropkov       67 5
Svidník       21 1
Medzilaborce       15 1
Vranov nad Topľou       33 2

Spolu     1101 50    

  



V oblasti pracovali tieto zbory:

43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka
49. zbor Geronimo Prešov
58. zbor Volovec Rožňava
65. zbor Brabeňaki Sabinov
67. zbor Stropkov
68. zbor Biele vrany Košice
74. zbor Košice
84. zbor Mustang Hudcovce
100. zbor Havran Strážske
112. zbor Prameň Prešov – Sekčov
115. zbor Skudos Lipany
118. zbor Biely kríž Košice
120. zbor prof. P. Bileca Humenné
124. zbor rómskych skautov Prešov
125. zbor Sirius Vranov nad Topľou
126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce

 
Z uvedených šestnástich zborov mal 67. zbor Stropkov registrovaný jeden 

oddiel v Okrúhlom (okr. Svidník) a jeden oddiel v Medzilaborciach.
Z dobrovoľníckej činovníckej základne okolo 50 dospelých pracovalo na 

úrovni oblasti (členovia oblastnej rady) a zborov (zborový vodca, jeho zástupca, 
ekonóm), vyše  60  dospelých  pracovalo  pri  vedení  základných  výchovných 
jednotiek – skautských oddielov. Malé kolektívy mládeže – skautské družiny, 
ktoré sú súčasť oddielov viedlo vyše 150 radcov vo veku 14 až 17 rokov. 

 

VZDELÁVANIE

V uplynulom  roku  Východoslovenská  oblastná  rada  organizovala  tieto 
kurzy:

 29. januára sa uskutočnil vstupný  základný kurz pre nových radcov zo 
zborov  Prešov,  Hermanovce  a oddielu  v Tulčíku.  Kurz  viedol  Ľudovít 
Grohola z Prešova a Jozef Červeňák zo Sabinova.

 V jari  sa  uskutočnil  dvojvíkendový  radcovský  kurz.  Prvá  časť  sa 
uskutočnila vo februári v obci Tulčík, záverečná časť v apríli v Prešove. 
Kurzu sa zúčastnili účastníci zo 112.zboru Prešov – Sekčov, 126. zboru 
Hermanovce, 65. zboru Sabinov, 120. zboru Humenné, 115. zboru Lipany 
a 67. zboru Stropkov. Kurz úspešne absolvovalo 32 nových radcov.

 Dňa  4.  marca  sa  uskutočnil  v spolupráci  s územným  spolkom  SČK 
v Hermanociach  Kurz prvej pomoci,  ktorého sa zúčastnilo 65 skautov 
a skautiek z východoslovenských zborov.



OBLASTNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO KANNÉ

Štatutárny zástupca Mgr. Raškovský sa zúčastnil posledných fáz jednaní 
o odkúpení  objektu  bývalej  horárne  Kanné  ešte  v roku  2004.  Objekt  bol 
odkúpený  za  125  tisíc  korún.  Na  finančné  krytie  nákupu  bola 
Východoslovenskej oblastnej rade poskytnutá pôžička vo výške 62 tisíc korún. 
V objekte  bola  funkčná  jedna  miestnosť  a kuchyňa.  V druhej  miestnosti  bola 
potrebná  rozsiahla  rekonštrukcia.  Objekt  bol  bez  príslušenstva  (topné  telesa) 
a zariadenia. Svojpomocné práce na objekte prebiehali od prvej polovice 2005, 
na sprevádzkovanie druhej miestnosti však chýbali investície. V druhej polovici 
roka sa oblasti podarilo na základe projektu získať investičný grant v sume 100 
tisíc korún. Na oblastnom vzdelávacom stredisku bolo preinvestované:  

- stavebný materiál (cement, omietky, izolácie), elektoroinštalácia, 
náterové farby a laky, spojovací materiál,..... 27841,- Sk 

-    materiál na podlahy (dosky) 31825,- Sk
-    topné telesá a príslušenstvo k nim 42228,- Sk
-    faktúry za prepravu materiálu   4149,- Sk
-    náradie a     inventár                                                                                         22548,- Sk  

 spolu                   128591,- Sk



Z toho bola suma 100 tisíc z investičného grantu,  zbytok z iných zdrojov. 
Stavebné práce boli ukončené v závere roka 2005 a od januára 2006 oblastné 
vzdelávacie stredisko Kanné slúži k svojmu účelu.

Aj  keď boli  do  rekonštrukcie  chaty  vložené  nemalé  finančné  prostriedky 
v súčasnej dobe však ešte nie je natoľko dokončená, aby bolo možné ju využívať 
na  všetky  druhy  kurzov.  Chýba  predovšetkým vybavenie  ako  postele,  stoly, 
stoličky a pod. Jej kurzové využitie je teda obmedzené a hodí sa skôr (zatiaľ) na 
organizovanie jednoduchších kurzov. 

V budúcnosti oblastná rada (prípade získania dostatku financií) bude riešiť 
opravu strechy a komínov a pri tejto príležitosti  sa uskutoční aj rekonštrukcia 
podkrovia. Priestory podkrovia v budúcnosti budú slúžiť na zvýšenie ubytovacej 
kapacity.  

ROZVOJ

43. zbor prof. Hlaváča, ktorý pôsobí v mestskej časti Bardejova – Dlhej Lúke 
rozšíril  členskú základňu o dva skautské oddiely priamo v meste Bardejov na 
sídlisku Vinbark. Z toho dôvodu sa v závere roka v Bardejove pre začínajúcich 
činovníkov uskutočnil Základný kurz, ktorý materiálne a personálne zabezpečil 
43. zbor Dlhá Lúka a metodicky Východoslovenská oblasť.   

 

PODUJATIA

Východoslovenská 
oblastná rada organizovala už 
tradičné  podujatia  pre  širokú 
členskú  základňu  zborov 
zoskupených v oblasti:

 V dňoch  17.  až  19.6. 
sa  v Hermanovciach 
uskutočnil  4.  ročník 
skautských  dní  prof. 
Hlaváča, na ktorom sa 
zúčastnilo 131 skautov 
a skautiek  zo  43. 
zboru  Dlhá  Lúka,   . 
zboru  Sabinov, 
112.zboru  Prešov  – 
Sekčov, 115. zboru Lipany, 118. zboru Košice, 125. zboru Vranov nad 
Topľou, .....



 Posledný  augustový  víkend  sa  na  Kannom  uskutočnil  5.  ročník 
oblastného zrazu na ktorom sa zúčastnilo 91 účastníkov z 43. zboru Dlhá 
Lúka  a Bardejov,  49.  zboru  Prešov,  100.  zboru  Strážske,  112.  zboru 
Prešov – Sekčov,  115.  zboru Lipany,  118.  zboru Košice,   120.  zboru 
Humenné, 125. zboru Vranov nad Topľou, 126. zboru Hermanovce.

HOSPODÁRENIE

Príjmy:

Dotácia MŠ SR  71 377,- Sk
Projekt rozvoj  20 000,- Sk
Investičný grant Kanné 100 000,- Sk
Z darov a príspevkov  35 975,- Sk
Z organizovania akcií  24 250,- Sk
Z poskytovania služieb  28 575,- Sk
Z úrokov        49,- Sk

Spolu 280 226,- Sk

Výdavky:

Investícia Kanné 128 591,- Sk
Oblastné podujatia   53 927,- Sk
Drobný hmotný majetok   44 335,- Sk
Splácanie pôžičky   26 500,- Sk
Spotrebný materiál a réžia   24 371,- Sk

Spolu 277724,- Sk

Stav na účtoch a v pokladni ku dňu 31.12.2005 6 396,- Sk

MAJETOK

Z investičného  majetku  Východoslovenská  oblasť  vlastní 
nehnuteľnosť – Oblastné vzdelávacie stredisko chata Kanné.

Okrem toho vlastní drobný hmotný majetok pozostávajúci z:
 Táborníckeho  materiálu  (stany  10  ks,  tee-pee,  elektrocentrálu  a 

drobný tábornícky materiál.....)



 Vybavenie  oblastnej 
kancelárie  (kopírka 
Minolta,  počítač 
s príslušenstvom,  farebnú 
PC tlačiareň, skener,...)

 Didaktický  materiál 
Oblastnej  lesnej  školy 
(spätný  projetor, 
audiovizuálna  technika, 
magnetická tabuľa,....)

 Rôzny  drobný  materiál, 
ktorý  je  v inventári  OVS 
Kanné (rebrík, fúrik, sekery 
a rôzne náradie) 

Celková  hodnota  drobného 
hmotného  majetku  je  157 
444,- Sk. 

STRATEGICKÝ PLÁN PRE NASLEDUJÚCE 
OBDOBIE

VZDELÁVANIE:
 Vzhľadom  na  nezanedbateľnú  fluktuáciu  dobrovoľníkov  (z 

objektívnych príčin: odchod za 
štúdiom,  resp.  zamestnaním 
mimo  región  oblasti) 
pokračovať v príprave nových 
dospelých dobrovoľníkov (nad 
18  rokov)  pracujúcich  na 
úrovni  oddielov  a v príprave 
vedúcich  malých  detských 
kolektívov – radcov družín vo 
veku 14 až 17 rokov.

 V spolupráci  so  Slovenským 
Červeným  krížom 
zabezpečovať  pre  vedúcich 
oddielov a družín kurzy prvej pomoci

 Zabezpečovať špecializované kurzy pre činovníkov na úrovni zborov, 
napr.  kurz  manažmentu  zboru  a kurzy  účtovníctva,  kurzy  tvorby 
programu, Public relation, Fund raising...



ROZVOJ: 
 Uskutočniť v týchto mestách a obciach propagačné akcie pre verejnosť 
 Pomáhať pri riešení kríz vzniklých 

u fungujúcich  zborov. 
V niektorých  „starých“  zboroch 
dochádza  k únave  dobrovoľníkov, 
vyčerpaniu  nápadov  pri  práci 
s mládežou  a strate  motivácie. 
Zorganizovať  pre  týchto 
dobrovoľníkov  relaxačno  – 
motivačné akcie (motivačné kurzy)

PROGRAM:
 Organizovať pre činovníkov oddielov stretnutia za účelom výmeny 

skúseností a burzy nápadov
 Organizovať oblastné podujatia s účasťou širokej členskej základne, 

resp. špecializované oblastné podujatia pre rôzne vekové kategórie
 Z publikačnej  činnosti  vydávať  príručky  zamerané  na  rôzne  typy 

činnosti a aktivít skautských oddielov a družín 

INVESTÍCIE:
 Rekonštrukcia strechy a podkrovia vzdelávacieho strediska Kanné
 Vnútorné vybavenie oblastného vzdelávacieho strediska
 Modernizácia vybavenia oblastnej kancelárie

INFORMAČNÁ  A     PORADENSKÁ  SLUŽBA  PRE  ZBORY   
V     OBLASTI:  

 Pomoc a poradenstvo pri  vedení  finančných dokladov,  vyúčtovania 
dotácie MŠ, finančných uzávierkach, daňových priznaniach a vedení 
dokladov o majetku

 Pomoc  pri  vedení  administratívy  (t.j.  registrácii,  oznámeniach 
o podujatiach MŠ, vyhodnotení činnosti,....)

 Prenos  informácií  dvojmesačným  bulletinom  Oblastník,  poštou, 
mailom,  webbovou stránkou

  
MANAŽMENNT OBLASTI:

 Vytvorenie realizačných tímom pre jednotlivé sféry činnosti oblasti, 
t.j. realizačné tímy oblastnej rady vedené zodpovedným členom  rady 
(napr.  inštruktorský  tím  VsOLŠ,  reazizačný  tím  pre  rozvoj, 
komunikáciu, mikroregióny a pod.)

 Efektívne  a tímové  vedenie  oblasti,  kde  prioritnú  úlohu  bude 
zohrávať oblastná rada a ňou vytvorené realizačné tímy

 Pravidelné  návštevy  zborov  členmi  oblastnej  rady  a poradenstvo 
a pomoc pri riešení problémov.  



POĎAKOVANIE

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

- Náčelníctvu a ústrediu Slovenského skautingu v Bratislave
- Ministerstvu školstva Slovenskej republiky
- Mestskému úradu v Prešove
- Zborom zoskupených vo Východoslovenskej oblasti za pomoc a podporu
- ABC – centru voľného času v Prešove
- Rade mládeže Prešovského kraja
- Územným  odbočkám  Slovenského  Červeného  kríža  v Hermanovciach 

a Prešove
- Občianskemu  združeniu  Rodina  prof.  Štefana  Hlaváča,  pobočka 

Hermanovce
- PD v Bertotovciach
- Oblastnej speleologickej skupine SSS v Prešove
- Obecnému úradu v Tulčíku
- Farskému úradu v Hermanovciach 

Vydal  Slovenský  skauting,  Východoslovenská  oblastná  rada 
v Prešove. Nepredajné, len pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou 
úpravou. Náklad 50 kusov. Termín vydania jún 2006. Redakčná rada: 
Mikloš, Raškovský, Kovalík

Bank. Spojenie: Tatrabanka, pobočka Prešov, kód banky 1100, 
č.účtu 266 671 8114, IČO: 37792725
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