XVI. SNEM
SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

SPRÁVA O ČINNOSTI

SPRÁVA O ČINNOSTI NÁČELNÍCTVA
Koncom roka 2011 – po XV. sneme v Prešove sa Náčelníctvo zišlo v novom zložení ešte jedenkrát. Na svojom zasadnutí prerokovalo hlavne témy týkajúce sa:
• aktualizácie rozpočtu na príslušný rok a návrhom
rozpočtu na rok 2012
• aktualizáciou plnenia Strategického plánu
• Prípravou Malého snemu 2012
• Publikačným plánom na rok 2012
V rokoch 2011 až 2014 sa Náčelníctvo stretlo celkovo
19 × na jednodňových a víkendových zasadaniach.
V dňoch 10.–12.02.2012, 19.–21.04.2013 sa uskutočnili stretnutia s predstaviteľmi českého Junáka týkajúce sa výmeny skúseností a ďalšej spolupráce. Okrem
práce Náčelníctva jednotliví členovia ďalej koordinovali aktivity v rámci svojich priorít – program, práca
s dospelými, hospodárenie, zahraničie. Náčelníctvo
na svojich stretnutiach riešilo aktuálnu situáciu pri
práci s mládežou, plnenie uznesení snemu, smerovanie fungovania a pôsobenia organizácie/ústredia dovnútra i voči tretím subjektom a verejnosti,
podnety nižších zložiek a jednotlivcov a venovalo sa
okrem iných, aj týmto témam:
• Zadefinovaním finančných pravidiel pre používanie dotácie z MŠ SR pre organizovanie podujatí na
národnej a oblastnej úrovni
• Vývojom dotácie z MŠ SR
• Problematikou skautského domu v Trnave
• Nominovaním kandidátov na Rád Strieborného
vlka
• Zmenami v Organizačnom poriadku SLSK
• Akreditáciou a financovaním skautských oblastí
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• Personálnymi otázkami na Ústredí SLSK
• Riešením problematiky priestorov pre Ústredie SLSK
• Priebežným hodnotením plnenia Strategického
plánu
• Organizačným zabezpečením XVI. snemu SLSK
• Novými aktivitami a projektmi SLSK do budúcnosti
• Projektom Individuálneho fundraisingu
• Personálnym auditom na Ústredí SLSK
• Zadefinovaním pravidiel pre používanie členského
preukazu
• Odpredajom spoločnosti Totem s.r.o
• Fungovaním a efektivite lesných škôl
• Bezpečnosťou detí v rámci SLSK
• Prípravou storočnice skautingu na Slovensku
• Fungovaním správnej rady Nadácie Baden Powella
• Rozvojom zborov v oblastiach kde nie je skauting
• Storočnicou
• Disciplinárnymi konaniami a trestnými oznámeniami, ktoré boli podané rodičmi na vodcov pôsobiacich v SLSK
• Každý člen N-SLSK sa venoval intenzívne práci vo
svojej oblasti (Vzdelávanie, Program, Duchovno,
Zahraničie, Hospodárenie)

RADY SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

Na národnej úrovni ďalej pracujú okrem Programovej
rady, Rady pre vzdelávanie, Duchovnej rady a Zahraničnej rady, aj ďalšie rady a komisie – poradné orgány
Náčelníctva SLSK a zároveň pracovné skupiny, ktoré
tvoria dospelí dobrovoľníci:
• Zmierovacia rada – táto rada nie je funkčná celé
obdobie medzi snemami,
• Revízna rada (predsedníčka Mgr. Júlia Jánošíková
odstúpila v roku 2012 a rada sa stala nefunkčnou
a nepracovala celé obdobie medzi snemami,
• Klub dospelých skautov a skautiek
• Hlavný kapitanát vodných skautov
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ZLOŽENIE NÁČELNÍCTVA SLSK OD XV. SNEMU
ZLOŽENIE NÁČELNÍCTVA SLSK
• Náčelník SLSK: Ľubomír Ondrušek
• Zástupca náčelníka: Martin Benko (do 12/2012)
• Peter Linek (od 01/2013)
• Predseda programovej rady SLSK:Marek Richter
• Predseda duchovnej rady SLSK: Daniel Slivka
• Predseda rady pre vzdelávanie: Peter Knapík
• Hospodár: Peter Vaško
• Zahraničná komisárka SLSK: Margita Hulmanová
(do 11/2013 ),  Marián Lezo (od 01/2014)
Náčelníctvo počas svojho pôsobenia zasadalo v Bratislave, Banskej Štiavnici, Vrbove, Brne, Rajeckej Lesnej,
Trnave

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTREDIA
AKTIVITY ÚSTREDIA SLSK:

1. administratívne a organizačné zabezpečenie
chodu organizácie
2. vytváranie vhodných podmienok pre činnosť nižších zložiek
3. servis pre Náčelníctvo SLSK
4. publikačná činnosť
5. technická podpora a tvorba webov oblastí
a zborov.
6. rozvíjanie nových aktivít a projektov
7. fundraising a komunikácia s partnermi a štátnymi
orgánmi

1. ADMINISTRATÍVNE A ORGANIZAČNÉ
ZABEZPEČENIE CHODU ORGANIZÁCIE

Do tejto kategórie spadá hlavne oblasť komunikácie s Ministerstvom školstva SR, Iuventou a ostatnými partnermi zo ziskového a neziskového sektora.
Hlavnými témami sú legislatívne návrhy a zmeny
týkajúce sa fungovania neziskového sektora (asignácia 2 % z daní, zákon o dobrovoľníctve, zákon
o mládeži, zákon o spolkoch, zákon o zotavovacích
podujatiach...).
V rokovaniach s ministerstvom sa zaoberáme hlavne
systémom podpory detských a mládežníckych organizácií, mládežníckou politikou a ekonomickými
otázkami týkajúcimi sa použitia dotácie zo štátneho
rozpočtu.
S ostatnými detskými a mládežníckymi organizáciami sa snažíme pozitívne ovplyvňovať dianie
v neziskovom sektore a prinášať pozitívne hodnoty
do spoločnosti.

aktivity sa snažíme znižovať byrokraciu na úrovni
zborov. V komunikácii s ministerstvom sa vždy snažíme presadiť také podmienky, aby tieto boli čo najmenej zaťažujúce smerom k zborom.
Z ďalších aktivít sú to poskytovanie informácií, zabezpečovanie propagačných materiálov, poskytovanie
know-how, požičiavanie materiálov...

3. SERVIS PRE NÁČELNÍCTVO SLSK

Jednou z podstatných činností Ústredia je aj zabezpečovanie servisu pre Náčelníctvo. Konkrétne príprava materiálov na rokovanie, organizačné zabezpečenie rokovania, napĺňanie uznesení prijatých
Náčelníctvom.

4. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prioritná činnosť Ústredia je aj publikovanie časopisov – Džungľa, Skaut a Médium, ako aj podpora
zborov vo forme propagačných materiálov určených
na nábory, publikácia brožúr súvisiacich s projektami a programových materiálov.( Skaut, Džungľa,
Médium, Vlčiacka príručka I, Svet skautingu, Nováčik, propagačné letáky, Toolkit Rodina, Kniha Príbehy
ciest...)

5. TECHNICKÁ PODPORA A TVORBA WEBOV
OBLASTÍ A ZBOROV.

Počas troch rokov sme pomáhali zborom s ich už
vytvorenými webstránkami a tvorili webstránky pre
oblasti

6. ROZVÍJANIE NOVÝCH AKTIVÍT A PROJEKTOV

Okrem bežných administratívnych a organizačných
činností sa snaží Ústredie rozvíjať aj nové aktivity
a projekty rôzneho zamerania.
Od posledného snemu sme sa podieľali, či sme organizovali rôzne projekty:

PROJEKTY

• Odklínanie hradov
• Projekt Skauti na netu – Cezhraničná spolupráca
SK – ČR
• Projekt E-learning – Cezhraničná spolupráca
SK – ČR
• Stredoeurópske jamboree
• Betlehemské svetlo
• Storočnica
• Dobré partie
• Naše mesto
• Generátor družinoviek – aplikácia pre radcov
• Safe from Harm – Kampaň zameraná na bezpečnosť počas skautských akcií

2. VYTVÁRANIE VHODNÝCH PODMIENOK PRE
ČINNOSŤ NIŽŠÍCH ZLOŽIEK

Jednou zo základných a najhlavnejších činností
Ústredia je poskytovať servis a pomoc nižším zložkám organizácie (zbory a oblasti). V rámci tejto
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

NÁKLADY

Milí delegáti XVI. snemu v Bratislave, nasledujúca
správa zachytáva hospodárenie SLSK za roky 20112013, stav k 15.7.2014 a predpoklad na rok 2014.
Dozviete sa o hospodárení najmä národnej úrovne
a o udalostiach, ktoré ovplyvnili finančný chod našej
organizácie.
Hospodárenie SLSK prebieha na národnej úrovni a na
regionálnej úrovni (oblasti, zbory). O hospodárení
nižších zložiek rozhoduje národná úroveň len prostredníctvom dohodnutých pravidiel, čiže príspevku
na člena z registrácie, regrantingu a grantového kola
na činnosť oblastí.

VÝNOSY

Výnosy rokov 2011 až 2014 boli negatívne ovplyvnené zmenou smernice pre udeľovanie dotácie
občianskym združeniam pre podporu systematickej
práce s mládežou Ministerstva školstva SR. Po opätovnom poklese v roku 2011 sa v rokoch 2012 a 2013
udržala na rovnakej úrovni. Aj napriek tomu že naša
organizácia rástla a kvalitatívne je hodnotená medzi
najlepšími organizáciami zaznamenali sme výrazný
pokles dotácie znovu v roku 2014. Je to z dôvodu
výrazného rastu členskej základne iných mládežníckych organizácií nakoľko dotácia sa vypočítava na
člena.
Významnou zložkou výnosov v rokoch 2011 až 2014
boli aj získané grantové prostriedky. Podieľali sa na
nich projekty Skauti na netu, Odklínanie hradov,
Mládež v akcii, Renovabis a ďalšie výnosy získané od
nadácií, organizácií a firiem.
Ostatné dôležité príjmy tvorili účastnícke poplatky
na podujatia, komerčné príjmy publikačného centra
SLSK a 2% dane.
Počas 3 rokov sme sa snažili získavať finančné prostriedky pomocou projektov, z ktorých sme mohli
financovať aktivity národnej úrovne a fungovanie
Ústredia SLSK tak aby klesajúcu dotáciu Ministerstva
školstva  zbory pociťovali čo najmenej.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky v rokoch 2011-2013 predstavovali
8,6 až 10,2 % výnosov národnej úrovne SLSK.

Najvýznamnejšiu položku nákladov rozpočtu SLSK
v rokoch 2011-2014 tvorili transfery na nižšie zložky
(zbory a oblasti) a náklady súvisiace s realizáciou
podujatí. Zvyšok tvorili náklady publikačného centra
a ústredia. V súvislosti so znižovaním dotácie MŠVVaŠ SR je nutné zabezpečovať služby na ústredí z veľkej časti z iných grantov a dotácií. V súčasnosti sú
takto pokryté nasledovné pracovné pozície: riaditeľ
ústredia, vedúci sekretariátu, finančný manažér, grafik, tajomník rady pre vzdelávanie, tajomník programovej rady, šéfredaktor/webmaster.

TRANSFERY NA NIŽŠIE ZLOŽKY

Nasledujúca tabuľka zahŕňa prehľad transferov
pre nižšie zložky SLSK. Bežná dotácia predstavuje
finančné prostriedky na činnosť oblastí a zborov rozdelené na základe na základe vnútorného regrantingového systému SLSK. Regrantingový systém každoročne upravuje Malý snem SLSK. Týmto by sme chceli
poďakovať všetkým delegátom za ich každoročnú
prácu a čas strávený nad rozpočtom SLSK.

SYSTEMATICKÉ ZMENY V HOSPODÁRENÍ V SLSK

Od posledného snemu sme:
• Vypracovali systém akreditácie a financovania
skautských oblastí
• Pravidelne vypracovavávali regrantingový systém
pre zbory – na Malom sneme sme implementovali
návrhy na zmeny, ktoré boli od zborov komunikované počas roka.
• Vypracovali pravidlá v súvislosti s tvorbou rozpočtu
organizácie a zverejňovaním hospodárskych informácií:
• vytvorili jednotné formuláre pre čiastkové rozpočty od jednotlivých rád
• vypracovali harmonogram tvorby rozpočtu (záväzné
termíny pre jednotlivé verzie rozpočtu, termíny
schvaľovania, zverejnenia a revízie rozpočtu)
• vypracovali samotné rozpočtové pravidlá,
určený % pomery koľko percent Ústredia,
regrantingu pre nižšie zložky, normatívy pre
použitie dotácie na jednotlivé aktivity, určenie
minimálnych účastníckych poplatkov...)
• vypracovali harmonogram kontroly plnenia
rozpočtu
• vypracovali harmonogram vyúčtovania tak pre
nižšie zložky, ako aj pre zložky na národnej úrovnej

TRANSFERY NA NIŽŠIE ZLOŽKY (V TIS. EUR)
celková suma

% celkových
nákladov

transfery
z dotácie MŠ

% dotácie MŠ

2011

86,6

24,91

74,4

38,31

2012

81,6

19,24

75

38,6

2013

80,6

21,65

75

40,23

71

21,85

64

40,33

rok

2014*
*predpoklad na rok 2014

XVI. SNEM SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

Správa o činnosti

3

VÝNOSY SLSK V ROKOCH 2011 - 2014
Výnosy (v tis. Sk)

2011

2012

2013

2014*

Tržby z predaja služieb

9686

23255

12682,94

4625,47

Tržby za predaný tovar

2716

561

6284

2624

910

13,16

9,46

1,26

1

3,53

11,88

Úroky
Kurzové zisky
Zákonné poplatky

366,31

Iné ostatné výnosy

155,57

Tržby z predajaDNM a DHM

530

0,06

238,01

200

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

7000

Prijaté príspevky od iných organizácií

59454

26844,28

70827,26

27978,41

Prijaté príspevky od fyzických osôb

25559

99578,93

15629,54

10924,1

Prijaté členské príspevky

37280

37310

39075

46266

1256

3118,76

6808,95

7150,37

Dotácie

246061

241569,4

245057,32

227744,4

Spolu

383453

432609,63

403752,72

327552,02

2011

2012

2013

2014*

36456

51432,24

34928,03

9166,63

Cestovné

528

304,66

427,75

304,45

Náklady na reprezentáciu

586

1066,7

598,15

225,43

Ostatné služby

175319

223038,6

187412,51

119878,55

Mzdové náklady

24841

38212,82

29519,87

8374,67

3218

4539,52

9089,31

2820,03

Zákonné sociálne náklady

649

673,78

848,36

31,98

Ostatné dane a poplatky

1481

2174,43

2793,82

1346,66

63,92

146,06

69,89

Príspevky z podielu zaplatenej dane

*stav k 12.9.2014

NÁKLADY SLSK V ROKOCH 2011 - 2014
Náklady (v tis. Sk)
Spotreba materiálu

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

Zmluvné pokuty a penále

2

Kurzové straty

96

Dary

2000

Iné ostatné náklady

613

701,18

2710,73

734,15

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

806

3627,53

454,65

303,11

Predané cenné papiere

7037,11

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

86589

81577,6

80598,63

55746,9

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

14384

16721,64

15597,14

4320,75

347568

424134,62

372162,12

203323,2

Spolu
*stav k 12.9.2014
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PREHĽAD VÝZNAMNÝCH DOTÁCIÍ A GRANTOV V EUR
rok
MŠVVaŠ SR – dotácia ADAM 1
Cezhraničná spolupráca
Nadácia Pontis – ZSE – Odklínanie hradov
Renovabis – Duchovné aktivity, chata Kanné

2011

2012

2013

2014*

194184

194184

186417

158677

45756,05

34925,09

58477,67

38087,4

18000

15000

10000

9712

17945,96

5094,79

Ekofond – Ekotábor

7748,58

10403

Safe from Harm

14981,41

Ministerstvo financií

10000

Nadácia Pontis – Naše mesto

5100

Nadácia Pontis – Dobré partie

2180

700

Open Society Foundation

1936,99

1161,01

WAGGGS – dary

2144,92

Nadácia pre deti Slovenska – Chilli

2060,17

WOSM – Partnership, dar

2000

VÚB – Baobab

1963

500

1734,61

570,85

555

*stav k 12.9.2014

SPRÁVA O ČINNOSTI
PROGRAMOVEJ RADY

•
•

ČINNOSŤ PROGRAMOVEJ RADY

• bola uskutočnená revízia základného dokumentu – Výchovne ciele, úspešne sa dokončila
v apríli 2014.
• priebežne boli dopĺňané programové články na
web: skautskyradca.sk, ktorý slúži radcom na čerpanie inšpirácie
• pripravovala sa stránka www.generator.skauting.
sk, ktorá slúži radcom, ako inšpirácia pri zostavovaní družinoviek. Priebežne sa databáza napĺňala hrami, činnosťami a generátor bol spustený
v apríli 2014.
• boli vytvorené špeciálne výzvy k oslavám storočnice pre všetky vekové kategórie
• analýza zahraničného systému odboriek
• programová rada schválila ďalšie 3 oficiálne výzvy:
Putovanie, Nočný výsadok a Trident
• neuskutočnilo sa hodnotenie kvality oddielov.
V priebehu roka 2013 Programová rada, Rada
pre vzdelávanie a Ústredie pracovali spoločne na
novej verzií hodnotenia kvality. Cieľom bolo zostaviť hodnotenie kvality, tak aby oddielový vodcovia
dostali spätnú väzbu a rady na ich vedenie oddielu,
to umožní skautis.
• vytvorila sa pracovná skupina, ktorá začala pracovať na revízií skautských stupňoch napredovania.
Je zložená z Jána Mitríka, Mareka Richtera, Kláry
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Vlčkovej, Zuzany Škutchánovej, Štefana Kováčika
a Magdalény Kováčikovej. Doposiaľ sa stretli 6 krát.
finalizácia hodnotenia kvality a prípravy na spustenie na jeseň 2014
zostavenie prílohy do časopisu Skaut – Kreatívny
nápadník
stretnutie programovej rady – október 2013
pripravujeme praktickú príručku pre radcov – Radcovský zápisník, kde radcovia načerpajú inšpiráciu
na družinovky a dozvedia sa všetky potrebné informácie, ako pracovať s členmi družiny, ako plánovať
program a množstvo ďalších užitočných rád. Príručka bude interaktívna, obsahuje testy, tabuľky.

Vlčiacko/včielkársky kruh uskutočnil programové
kurzy. Boli zamerané na výmenu skúsenosti vodcov
vĺčat a včielok v oblastiach a prvkoch oficiálneho
výchovného programu. Náplňou kurzov boli prednášky zamerané na osobnosť vodcu, vývoj detí a celoročný program oddielu.
Od novembra 2011 do septembra 2014 uskutočnili
8 kurzov (Výmena skúseností vedúcich vĺčat a včielok, CASSIOPEIA, programový kurz pre vodcov včielok
a vĺčat).
V roku 2012 vyšla Praktická príručka pre včielky
a vĺčatá.
V roku 2013 vyšla prvá revidovaná Príručka pre vĺčatá
a včielky (Vlčie mláďa a Tajomná džungľa).
Kruh sa venoval aj príprave nových odboriek, výziev
a príručke pre vodcov včielok a vĺčat.
Počas roku 2014 sa pripravovala druhá revidovaná
Príručka pre vĺčatá a včielky (Slobodný lovec a Mauglí
človek). Jej tlač je naplánovaná na jeseň 2014.
5

Skautský kruh v roku 2013 uskutočnil revíziu Nováčika, na ktorej sa podieľali Pavol Šveda, Marek Richter,
Ján Mitrík, Magdaléna Kováčiková, Zdenka Nagyová
a Adam Brodanský.

AKCIE A PODUJATIA PROGRAMOVEJ RADY
2011

Seminár o kvalite – podujatie plné zaujímavých prednášok, z ktorých si odniesli vodcovia množstvo novej
inšpirácie. Zároveň počas podujatia boli odovzdané
ocenenia Kvalitný oddiel 2011.

Skautské oddiely:
• 6. oddiel skautiek ESÁ, Bratislava – 11. zbor Biele
Delfíny, Bratislava IV
• 2. oddiel skautiek, Čunkšipi čokan – 80. zbor
Piešťany
• 11. oddiel Baktérie – 1. zbor Baden-Powella,
Bratislava
• 2. oddiel skautov Masňáci – 75. zbor o.b. Jána
Vojtaššáka Spišská Nová Ves
• 25. oddiel skautov Bratislava – 113. zbor Modré
hory Bratislava
• 1. oddiel skautov a skautiek Baba, Omšenie –
31. Zbor Trenčianska Teplá
• 21. oddiel skautov Marabuntu – 47. zbor skautov
Bratislava- Petržalka
• 1. oddiel skautov Bořivoja Uhra – 3. zbor Aničky
a Bořovoja Uhra Kežmarok
• 2. Veľkého kamaráta – 44. zbor Egrešov
• 1. oddiel skauti – 73. zbor Tetrov, Lučenec
• 1. oddiel skautiek Štrimfle – 89. zbor Cuprum
Banská Bystrica
• 1. vodných skautiek Vážky – 72. prístav Kysuca,
Turzovka
• 1. vodných skautov Pltníci – 72. prístav Kysuca,
Turzovka
• 1. oddiel Baden-Powella
Vlčiacko-včielkárske oddiely:
• 9. voj vĺčat Apači – 70. Zbor Bizón Vítazí Bratislava
• 11. oddiel Bieli vlci – 11. zbor Biele delfíny
Bratislava

2012

Družina roka – medzidružinová súťaž, do ktorej sa
zapojili družiny z celého Slovenska. Prebieha v dvoch
vázach a to riešenie internetových úloh a samotné
finále. Družinou roka 2012 sa stala družina Čajky, 25.
Zbor Vodopád, Žilina.
Radcovské fórum – motivačno-vzdelávacie podujatie
pre 100 radcov.
Seminár o kvalite – podujatie plné zaujímavých prednášok, z ktorých si odniesli vodcovia množstvo novej
inšpirácie. Zároveň počas podujatia boli odovzdané
ocenenia Kvalitný oddiel 2012.
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Kvalitné oddiely
Skautské oddiely:
• 1. oddiel skautiek Štrimfle – 89. zbor Cuprum
Banská Bystrica
• 1. oddiel skautov Strážci ohňa – 89. zbor Cuprum
Banská Bystrica
• 25. oddiel skautov Bratislava – Petržalka –
113. zbor Modré hory
• 2. oddiel skautov Masňáci – 75. zbor o.b. Jána
Vojtaššáka Spišská Nová Ves
• 1. oddiel skautov a skautiek Baba – Omšenie –
31. Zbor Trenčianska Teplá
• 1. oddiel skauti – 73. zbor Tetrov Lučenec
• 35.oddiel Každý rok inak – 2. zbor Dlhé mačky
Trnava
• 2. oddiel skautiek, Čunkšipi čokan – 80. zbor
Piešťany
• 2. oddiel Hobitov – 112. zbor Prameň
Prešov – Sekčov
• 1. oddiel skautov Bořivoja Uhra – 3. zbor Aničky
a Bořovoja Uhra Kežmarok
Vlčiacko-včielkárske oddiely:
• Prieskumníci – 72. Prístav Kysuca Turzovka
• 11. roj včielok Stonožky – 1. Zbor Baden-Powella
Bratislava
• 29.oddiel Kajmančatá – 90. zbor

2013

Družina roka –Družinou roka 2013 sa stala družina
Spoločenstvo prsteňa, 66. zbor Eduarda Korponaya,
Vrbov.
Radcovské fórum – motivačno-vzdelávacie podujatie
pre 100 radcov, ktoré sa nieslo v duchu osláv storočnice Slovenského skautingu

2014

Družina roka –Družinou roka 2014 sa stala družina
Ovečky, 99. zbor Skalných Žilina.
Radcovské fórum – motivačno-vzdelávacie podujatie
pre 100 radcov
FESTroverMOOT – stretnutie 60 roverov na táborisku Hodruša. Počas 6 dní sa vybudovala hlinená
pec priamo na táborisku, prebiehali dobrovoľnícke
aktivity na Kalvárií a Glanzenbergu. Cieľom podujatia bolo namotivať roverov a ukázať im možnosti
roveringu.
Udelené ocenenie Orlí skaut
Pavol Miglierini – 1.zbor Baden – Powella Bratislava
Kristián Košťál – 73. zbor Tetrov Lučenec
Marek Breza - 68. zbor Biele vrany Košice
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SPRÁVA O ČINNOSTI
RADY PRE VZDELÁVANIE
Časové obdobie: november 2011 – október 2014

•

Správa o činnosti RpV prezentuje vykonané úlohy
RpV od novembra 2011 do októbra 2014. V častiach
DOKUMENTY RpV a DATABÁZY je uvedená východisková situácia a aktuálny stav. V ostatných častiach
správy je uvedený len aktuálny stav.

•

OSOBNÁ ANGAŽOVANOSŤ

•

• predseda RpV sa zúčastnil všetkých Náčelníctve
• predseda RpV sa zúčastnil na všetkých skúškach
vodcovských lesných škôl za účelom získania prehľadu o reálnej vzdelanostnej úrovne budúcich
vodcov a stave vzdelávania v SLSK

DOKUMENTY RpV

• vypracovanie novej kapitoly Vzdelávanie v Organizačnom poriadku SLSK – aktualizácia, rozšírenie
(rozšírenie – radcovský kurz, podmienky účasti
na jednotlivých stupňoch vzdelávania, uznávanie nadobudnutého vzdelania získaného v inej
skautskej organizácii, grafické podoby certifikátov
a dekrétov vydávaných v SLSK; aktualizácia – prehodnotenie obsahov jednotlivých stupňov vzdelávania, aktuálne verzie protokolov z obhajoby vodcovského projektu a vodcovskej skúšky)
• pripomienkovanie návrhov zmien týkajúcich sa
vzdelávania v kapitole Vodný skauting v Organizačnom poriadku SLSK
• vypracovanie nasledujúcich interných smerníc
RpV – Náplň Základného kurzu, Náplň Radcovského kurzu, Nová vodcovská lesná škola, Povinnosti pri vodcovskej lesnej škole, Hodnotenie kvality Vodcovských lesných škôl, Témy Vodcovských
lesných škôl (aj s minimálnou časovou dotáciou),
Vodcovský projekt, Radcovské kompetencie, Vodcovské kompetencie, Inštruktorské kompetencie,
Junák (týka sa uznávania nadobudnutého vzdelania v Junákovi) – všetky sú zverejnené v i.Skautingu, v sekcii Vzdelávanie
• vypracovanie profilov absolventov jednotlivých
stupňov vzdelávania (radca, vodca, inštruktor) pre
použitie v civilnom živote – Kompetenčný profil
absolventa radcovského kurzu, Kompetenčný profil absolventa VLŠ, Kompetenčný profil absolventa
GILŠ
• porovnanie vodcovských skúšok Junáka a SLSK
• zjednotenie grafickej podoby poverení, certifikátov a dekrétov vydávaných RpV
• vypracovanie dokumentu Logistické zabezpečenie
kurzu pre organizátorov kurzov

VZDELÁVACIE AKCIE

• zorganizovanie GILŠ – presadenie otvorenosti
a väčšej informovanosti o GILŠ a jej účastníkoch
XVI. SNEM SLOVENSKÉHO SKAUTINGU
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•

•
•

(uverejnenie profilov a fotiek účastníkov na skauting.sk, zhromaždenie projektových zámerov, sledovanie priebehu realizácie projektov, vyhodnocovanie záverečných správ, rozhodovanie o pridelení
inštruktorských dekrétov a drievok)
podpora uskutočnenia VLŠ, spolupráca so vzdelávacími tímami organizujúcimi vodcovské lesné
školy a kurzy
uskutočnenie radcovského kurzu z národnej
úrovne Radcovská akadémia – ako reakcia na
potreby predovšetkým zborov nepatriacich pod
žiadnu oblasť
príprava, oslovovanie zborov a pomoc pri realizácii
vzdelávaco-motivačného kurzu pre zbory v kríze
garantovanie a podpora radcovského kurzu
80. zboru v Piešťanoch a Trnavskej skautskej oblasti
garantovanie, podpora a prednášanie na radcovskom kurze v Hermanovciach
Skautský e-learning (v spolupráci s českým Junákom) – spracovanie 5 tém a vytvorenie 6 videí
(Odmeny a tresty, Skautská výchovná metóda a 6
oblastí rozvoja, Psychologické minimum, Kritické
myslenie, Bezpečnosť na vode)

DATABÁZY

• tvorba a aktualizácia databáz držiteľov vodcovských a inštruktorských dekrétov
• vytvorenie databázy, v ktorej sledujeme či majú
aktuálni vodcovia vodcovský dekrét
• vytvorenie databázy poverení pre oddielových
a zborových vedúcich (vodcov bez vodcovského
dekrétu)
• vytvorenie databázy pre akreditované osvedčenia
• vytvorenie databázy inštruktorov pre skautskú
verejnosť a jej zverejnenie na skauting.sk v sekcii
Vzdelávanie
• vytvorenie a vedenie databázy inštruktorských
projektov
• založenie databázy oblastných radcovských kurzov

SPOLUPRÁCA

• získanie členov do RpV, vytvorenie internetových
pracovných skupín pre úlohy RpV
• príprava a realizácia stretnutí inštruktorov a členov RpV – stretnutie inštruktorov 24. novembra
2012 v BA, stretnutie členov RpV 29. novembra –
1. decembra 2013 v Terchovej
• nadviazanie spolupráce s HKVS a NAVS – oslovenie
HKVS, spracovanie tém Kapitánskej lesnej školy
a ich porovnanie s témami VLŠ, konzultácia Dôstojníckej školy s NAVS
• spolupráca s Historickou komisiou na spracovaní
ročníkov VLŠ
• prezretie a pripomienkovanie materiálov KSSaS
• komunikácia a príprava materiálov pre Junák týkajúcich sa nostrifikácie vodcovských dekrétov
• prezentovanie vzdelávacieho systému SLSK školákom zo Singapuru
• príprava dotazníka (vytváranie otázok a odpovedí) Hodnotenia kvality, časti vzdelávanie, do
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skautIS-u – spolupráca na hodnotení s Ústredím
SLSK a Programovou radou

RpV NA WEB-E

• vytvorenie a aktualizácia sekcie Vzdelávanie na
skauting.sk
• podsekcie – Rada pre vzdelávanie (informácie
o základných úlohách a členoch RpV), Naša činnosť (míľniky v práci RpV, obsah stretnutí RpV),
Výzvy RpV, Vodcovský dekrét môže byť Tvoj
(informácie o možnostiach získať vodcovský
dekrét, výzva, aby nás vedúci oslovili), Vzdelávacie tímy (profily vzdelávacích tímov), Vodcovské lesné školy (informácie o VLŠ, zoznamy
účastníkov jednotlivých ročníkov), Gilwellská
inštruktorská lesná škola (informácie o GILŠ
2012/2013, profily účastníkov a realizačného
tímu), Ponuka inštruktorov
• vytvorenie sekcie Vzdelávanie a sprístupnenie základných dokumentov a interných smerníc týkajúcich sa vzdelávania na i.scouting.sk

ADMINISTRATÍVA

• vystavovanie dekrétov – kapitánskych, vodcovských a inštruktorských
• vystavovanie certifikátov – radcov (Podtatranskej
skautskej oblasti, RA), absolventov VLŠ, Skautskej
záchranárskej školy, čakateľského lesného kurzu
UžoFka
• vystavenie poverovacích listín pre vodcov VLŠ
• plnenie podporných, koordinačných a kontrolných
úloh vyplývajúcich IS RPV – Povinnosti pri vodcovskej lesnej škole – kontrola registrácie účastníkov
VLŠ, kontrola matice VLŠ v porovnaní so stanovenými témami pre VLŠ, archivácia protokolov
z obhajoby vodcovských projektov a vodcovských
skúšok
• vedenie dokumentácie akreditovaných vzdelávacích programov (obzvlášť VLŠ Baobab)
• štatistika vodcov a vedúcich, sledovanie efektivity
VLŠ
• spracovanie záverečných správ zo vzdelávacích akcií do Výročnej správe o činnosti (roky
2011 – 2013)
• príprava súhrnu činnosti RpV pre Malý snem (roky
2011 – 2013)

SPRÁVA O ČINNOSTI
ZAHRANIČNEJ RADY
V tejto správe nájdete zhrnutie činnosti Zahraničnej rady SLSK od posledného snemu (Prešov,
21. – 23. 10. 2011) do tohtoročného snemu (Bratislava, 17. – 19. 10. 2014). Správa je rozdelená do
nasledovných oblastí, ktorými môžeme charakterizovať činnosť zahraničnej rady:
1. Dobrovoľníci v skautských centrách i doma
2. EVS- European volunary service
3. ICSP- International camp staff program – Boy scouts of America
4. Konferencie
5. Medzinárodné akcie
6. Vzdelávacie akcie
7. Novinky za uplynulé obdobie

1. DOBROVOĽNÍCI V SKAUTSKÝCH CENTRÁCH
I DOMA

Záujem o dobrovoľníctvo v skautských centrách
i doma spojené so zahraničím stále neutícha. Každoročne sa na letné krátkodobé programy v skautských
centrách (WOSM aj WAGGGS) hlásia skauti i skautky.
Taktiež každoročne prichádzajú zahraniční skauti na
Slovensko a vždy je zo strany skautov či roverov záujem stretnúť sa s nimi. Snažíme sa teda skontaktovať
prichádzajúcich zahraničných skautov s domácimi,
ktorí by im ukázali krásy slovenských miest a priblížili
ako žijeme skautingom na Slovensku.
Ako Zahraničná rada SLSK radi udržujeme kontakt s dobrovoľníkmi a skautmi, ktorí majú bližšie
k zahraničnému skautingu, preto sme radi, že sa nám
podarilo nadviazať spoluprácu s Dominikou Böhmovou – Bobou (1.zbor BP), dobrovoľníčkou z Kanderstegu (2013), ktorá sa stala vedúcou kontingentu na
23. Svetové skautské jamboree, Japonsko 2015.
2013 – centrá
Kandersteg
- 8.6.-6.9.2013
- dvaja dobrovoľníci na krátkodobom programe
Our Chalet
- 24.7.-31.8.2103
- jedna dobrovoľníčka na krátkodobom programe
2014 – centrá
Kandersteg
- leto 2014
- jedna dobrovoľníčka na krátkodobom programe

2. EVS – EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

V priebehu uplynulého obdobia vyslal Slovenský
skauting ako hosťujúca organizácia štyroch dobrovoľníkov do zahraničia v rámci programu „Európska
dobrovoľnícka služba“ na dlhodobé a pätnásť dobrovoľníkov na krátkodobé projekty.
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2012
- SLSK akreditovaný ako vysielajúca aj hosťujúca
organizácia
- vyslaná jedna dobrovoľníčka na dlhodobú EVS na
Islande
- podporené tri nové projekty dlhodobej EVS na 2013
• Island (1 dobrovoľník)
• Rusko (2 dobrovoľníci)
• Malta (1 dobrovoľník)
„Do a good turn...Be prepared!“
• krátkodobý EVS projekt s Gruzínskymi skautmi
• 10 dobrovoľníkov z celého Slovenska v Gruzínsku
od 1.7.-1.8.2012
• organizácia letných skautských aktivít pre potenciálnych členov
2013
- SLSK akreditovaný ako vysielajúca aj hosťujúca
organizácia (do júna 2013)
- vyslaní dobrovoľníci na dlhodobú EDS:
• Island – 1 dobrovoľník (mimo SLSK), projekt: Iceland
in action, dĺžka: 1 rok (január – december 2013)
• Malta – 1 dobrovoľník (mimo SLSK), projekt:
Coastal zone management in Malta, dĺžka:
8 mesiacov (apríl – november 2013)
• Rakúsko – 1 dobrovoľníčka (členka SLSK), projekt: Overcome borders, dĺžka: 1 rok (september
2013 – august 2014)
GreenINITIATIVE
• krátkodobý 10-dňový projekt Mládež vo
svete s krajinami: Gruzínsko, Ukrajina, Poľsko,
Azerbajdžan
• 2.-11.9.2013 v skautskom centre v Gruzínsku,
25 účastníkov z 5 krajín
• 5 účastníkov zo Slovenska (členovia SLSK)

3. INTERNATIONAL CAMP STAFF PROGRAM

Skautskú inštruktorskú brigádu na skautských táboroch v USA zastrešuje oficiálne člen Zahraničnej rady
SLSK Marcel Selecký – Selec (47. zbor Ferda Mravca),
účastník z roku 2012. V roku 2013 sa k nemu pridal
ďalší účastník Stanislav Selecký a tohto roku prejavil
záujem o spoluprácu Samuel Štefan Mahút – Korbáčik, účastník z roku 2013.
2012
• štyria účastníci (členovia SLSK)

2014 – 35. Svetová konferencia WAGGGS
- 5.-10.7.2014, Hong Kong
- účastníčka: Mária Kociánová
2014 – 40. Svetová konferencia WOSM
- 11.-15.8.2014, Ljubľana, Slovinsko
- účastník: Marián Lezo- Mafián

5. MEDZINÁRODNÉ AKCIE

Nižšie nájdete zopár medzinárodných akcií, na ktorých sa zúčastnili členovia Slovenského skautingu.
2012
1. Roverway 2012
- 20.–28.7.2012. Fínsko
- akcia pre roverov z celého sveta vo veku 16-22 rokov
- účastníci i staff zo Slovenska
2. International Commissioners Forum 2012
- 6.-9.12.2012 Atény
- výmena skúseností a sieťovanie medzi zahraničnými komisármi v Európskom regióne
- účastníčka: Margita Hulmanová
2013
1. Explorer Belt 2013 – Rumunsko
- 27.7.-10.8.2013, okolie Cluj, Rumunsko
- medzinárodná roverská výzva, ktorej cieľom je
sebapoznanie účastníkov, schopnosť samostatného putovania v neznámom prostredí a tímovej
spolupráce
- päť účastníkov (členovia SLSK) – z toho dvaja sa
stali organizátormi Explorer Beltu 2014 – Ukraina
- článok:
http://medium.skauting.sk/projekty/
explorer-belt-2013-rucanie-predsudkov-orumunsku-a-prekonavanie-vlastnych-limitov/
2. WATRA 2013
- 19.-25.8.2013, Piaski Drużków, Poľsko
- 11. celopoľské roverské stretnutie otvorené pre
zahraničných účastníkov
- štyri účastníčky (členky SLSK)
2014
1. Stredoeurópske jamboree
- 3.-9.8.2014, Doksy, Česká republika
- 12 patrol (120 účastníkov) a 8 dobrovoľníkov/staff

2013
• dvaja účastníci (členovia SLSK)
2014
• štyria prihlásení účastníci

4. KONFERENCIE

Slovenský skauting reprezentovali na troch skautských konferenciách komisár či komisárka pre zahraničie, podľa toho o akciu ktorej organizácie išlo.
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2013 – Európska skautská konferencia
- 16.-21.8.2013, Berlín, Nemecko
- účastníci: Margita Hulmanová, Marián Lezo – Mafián
- článok: http://medium.skauting.sk/akcie/europska-skautska-konferencia-2013-bud-pripraveny-bud-pritom-bud-berlin/
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2. Explorer Belt 2014
- 27.7.-10.8.2013, Mukachevo, Ukrajina
- medzinárodná roverská výzva, ktorej cieľom je
sebapoznanie účastníkov, schopnosť samostatného putovania v neznámom prostredí a tímovej
spolupráce
- desať účastníkov
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6. VZDELÁVACIE AKCIE

Účasťou na zahraničných vzdelávacích akciách majú
možnosť mladí ľudia získať prehľad o danej problemanike v inej krajine, nabrať nové skúsenosti a kontakty na spoluprácu. Vo väčšine prípadov boli na
vzdelávacie akcie vybraní mladí ľudia, ktorí sa v Slovenskom skautingu venujú danej problematike alebo
sa angažujú na národnej úrovni.
2012
1. Young Women Leading for a Greener Future
• 14.-20.3.2012 vo svetovom centre WAGGGS Sangam v Indii
• WAGGGS tréning v oblasti vodcovstva pre mladé
ženy
• 46 účastníčok zo 42 krajín
• účastníčka: Marianna Bendíková – Mespi
2. Agora 2012
• 17.-22.4.2012, Kandersteg, Švajčiarsko
• výmena skúseností z roverských projektov
a programu, ďalšie vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu, mentoringu a zapojenia mladých ľudí do rozhodovania
• účastník: Richard Dvorský – Frico
3. European coctail – mix it, taste it, live it!
• 23.-27.5.2012, Bratislava
• seminár o medzinárodných možnostiach pre
skautov, programe Mládež v Akcii a tvorbe
a manažmente medzinárodných projektov
• 12 účastníkov z krajín V4 + 9 hostí
4. Školenia o organizácii EDS pre znevýhodnených
mladých ľudí
• informácie o možnostiach zapojenia Rómskych
skautov a znevýhodnených mladých ľudí do
programu Európskej dobrovoľníckej služby
• 17.-18.5.2012, Čadca, účastníčka: Margita
Hulmanová
• 13.-14.12.2012, Malenovice, účastníčky: Marcela
Balogová (RSO), Alžbeta Hulmanová
5. Scout Academy 2012
• 25.-30.10.2012 Kandersteg, Švajčiarsko
• účastníčky: Mária Kociánová, Tereza Lajčáková
• medzinárodná výmena skúseností z úspešných
projektov a ďalšie vzdelávanie pre ľudí s potenciálom angažovania sa na národnej úrovni v skautskom a roverskom veku
2013
1. North South Meeting
- 14.-17.3.2013 Zurich, Švajčiarsko
- tréning zameraný na partnerské rozovjové projekty
- účastníci: Zuzana Stašková, Juraj Mrázik
2. Agora 2013
- 11.-14.4.2013, Kandersteg, Švajčiarsko
- výmena skúseností z roverských projektov a programu, ďalšie vzdelávanie v oblasti
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projektového manažmentu, mentoringu a zapojenia mladých ľudí do rozhodovania
- účastník: Adrián Liday – Aďo
3. Scout Academy 2013
- 29.10.-3.11.2013, Malle, Belgicko
- medzinárodná výmena skúseností z úspešných
projektov a ďalšie vzdelávanie pre ľudí s potenciálom angažovania sa na národnej úrovni v skautskom a roverskom veku
- účastník: Magdaléna Šamajová – Magi
2014
1. 12. World Scout Youth Forum
- 4.-7.8.2014. Ljubľana, Slovinsko
- účastník: Marián Lezo – Mafián

7. NOVINKY ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
2012
• dve zahraničné tajomníčky Mária Kociánová
(34. zbor Don Bosca) a Tereza Lajčáková (25. zbor
Vodopád) od septembra 2012
• nový koordinátor pre International Camp Staff
Program Marcel Selecký – Selec (47. zbor Ferda
Mravca)
• newsletter (ktorý sa nakoniec ukázal ako
neefektívny)
2013
• noví členovia Zahraničnej Rady
1. organizátori Explorer Beltu 2014 Ukrajina
- Magdaléna Kľúčovská – Berrita (80. zbor
Piešťany)
- Marek Sliačan (9. Zbor Laca Krónera
Ružomberok)
2. sprevádzanie zahraničných skautov (sprievodca
po Bratislave)
- Pavol Žáčik (priateľ skautov)
• aktualizovaná stránka Zahraničnej rady na sociálnej sieti „facebook“, vďaka ktorej sa informácie
šíria v skautskej verejnosti rýchlejšie
2014
• nový zahraničný komisár pre WOSM: Marián
Lezo – Mafián (61. zbor Modrý oblak)
• nová zahraničná komisárka pre WAGGGS: Mária
Kociánová (34. zbor Don Bosca)
• vedúca kontingentu na 12. stredoeurópske jamboree – Anna Kacejová – Anina (87. Skautský zbor
Trenčín)
• vedúca kontingentu na 23. Svetové skautské jamboree, Japonsko 2015 – Dominika Böhmová –
Boba (1. zbor BP)
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SPRÁVA O ČINNOSTI
DUCHOVNEJ RADY
PREAMBULA

Duchovná rada Slovenského skautingu – DR SLSK
je stálou radou a členom načelníctva Slovenského
skautingu – SLSK. Jej poslaním je napomáhať mladým ľuďom objavovať duchovný svet a podporovať
duchovnú a náboženskú výchovu tých členov, ktorí si
ju žiadajú v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. Toto sa deje prostredníctvom budovania
si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.
V koordinácii duchovných aktivít pre všetkých
členov SLSK a priateľov skautingu spolupracujeme
s ostanými radami SLSK a DR v susedných štátoch.
Takto napomáhame skautom objavovať duchovný
svet s nemennými hodnotami a náboženskými
princípmi, ktoré sme prijali od zakladateľa Lorda
R. B. Powella. Svojou činnosťou prispievame k vytváraniu tolerancie a porozumenia všetkých členov
skautingu a zároveň takto prispievame k ekumenickému a medzináboženskému dialógu.
V roku 2012 si DR SLSK pripomenula dve významné
výročia: 29.11.2012 uplynulo 20 rokov od jej založenia a 24.8.2012 uplynulo 20 rokov od prvých kontaktov a návštevy predstaviteľov International Catholic
Conference of Scouting – ICCS, ktorým sme sa stali
riadnym členom v roku 2008.
V roku 2013 v spolupráci s Ústredím SLSK bola
zriadená funkcia tajomníka DR SLSK a aktualizovaná
nová stránka web DR SLSK.

ČLENOVIA DR SLSK

Predseda DR SLSK: Daniel Slivka
Tajomníčka DR SLSK: Katarína Rausová
Ďalší členovia DR SLSK: Lukáš Poklemba, Miloš Pikala,
Žofia Majdeková, Fabián Novotný, Martin Mekel,
Ján Breza, Tomáš Tkáč, Mary Martonova, Martina
Slivková
Kňazi spolupracujúci s DR SLSK: Lukáš Poklemba,
Miloš Pikala, Anton Horník, Martin Mekel, Martin
Raškovský, Andrej Legutký
Činnosť: 2 stretnutia v roku
Kontakt: duchovna.rada@skauting.sk
Web: http://skauting.sk/skauti/duchovna-rada-slskkto-sme/

AKTIVITY DR SLSK

Každoročné aktivity
Duchovná rada každoročne organizuje a napomáha pri viacerých celoslovenských skautských
omšiach, skautských duchovných obnovách, odovzdávaní Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví
a spoločenského života, pri rôznych ekumenických
aktivitách, celoslovenských skautských púťach – do
Šaštína, Levoče, Nitry, vypomáha s dobrovoľníkmi
pri organizovaní Dňa rodiny, Cyrilo-metodských
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slávností, pomáha zabezpečovať duchovnú službu na
táboroch a rôznych iných akciách.
Od roku 2009 spolupracuje a podporuje „Indulonu“, t.j. intelektuálno-duchovnú víkendovú akciu
určená pre starších skautov, roverov i dospelých
činovníkov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu
diskutovať na určené témy. Každý rok sa tradične
uskutočňujú 2 víkendovky s rôznymi témami a hosťami. Nižšie uvádzame prehľad tém podľa rokov:
• 2012: Stredoveká Európa a križiacke výpravy;
O pokore v dnešnom svete; O ideálnom štáte z Platónovho diela Ústava; O ideálnych štátoch renesančných filozofov – T. Morusa, F. Bacona, T. Campanellu; O postavách Cyrila a Metoda
• 2013: Umenie a gýč v kontexte udalostí Veľkej
noci; Život pred rokom 1989, Fungovanie podzemnej Cirkvi; Medziľudské vzťahy v skautingu
• 2014: Rusko-ukrajinský konflikt; Ekumenizmus;
Kvalita a nekvalita v literatúre; duchovno; Poruchy
správania detí; Konštruktívna kritika
Od roku 2013 sa zapájame do propagácie medzinárodnej duchovnej ekumenickej akcie: Scout Week in
Taizé (Francúzsko). Akcia je organizovaná ICCS, zapájajú sa do nej aj skauti z Junáka a Hungarian Scouts
Association, zo Slovenska sme vyslali skupinky v roku
2013 a 2014.

ĎALŠIE ŽIADANÉ AKTIVITY DR SLSK

Okrem každoročných aktivít sa DR zapojila do príprav ďalších akcií, či organizovala vlastné.
V roku 2012 počas 11. stredoeurópskeho jamboree mala na starosti aktivity rozvíjajúce duchovný
rozmer: každodenné sv. omše, ekumenický večer
so spevmi z Taizé, večerné chvály ako aj kompletný
duchovný servis počas trvania celej akcie bol prítomný kňaz, ktorý nielen slúžil omše, ale účastníci ho
mohli osloviť či už na rozhovor alebo spoveď. V rámci
campu bola vytvorená kaplnka, ktorá bola miestom
na stíšenie, rozhovory a čítanie. Jej súčasťou bola
i menšia knižnica s titulmi vhodnými pre zamyslenie.
V roku DR organizovala duchovný kurz: Cesta do
hlbín – nezostaň na povrchu! Išlo unikátny kurz tvorby
duchovného programu zameraný tak pre skautov
s vyznaním, ako aj bez vyznania.
DR tiež pripravila súbor duchovných aktivít k „storočnici“ – Duchovný rozmer skautingu a storočnica
ako zapojenie sa do priebehu osláv 100 rokov skautingu na Slovensku: (Aktivita č. 8: Duchovno a storočnica: výzvy: zapojiť sa do rozdávania Betlehemského
svetla v roku 2013 aj pre tých, čo ešte do toho nešli;
zorganizovať pre družinu či oddiel dumku; zúčastniť
sa na niektorej zo skautských svätých omší; vybrať
si jednu z celoslovenských púti a svoju účasť na nej
obetovať aj za budúcnosť skautingu; venovať sa
skautskému zákonu podľa publikácie: Dotkni sa ma;
zúčastniť sa skautského týždňa v Taize; prihlásiť sa
na skautský duchovný kurz alebo si prečítaj si knihu:
Na cestu.
V roku 2014 sa uskutočnila skautská rómska púť
v Lutine a online akcia s názvom Skautský týždeň
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za mier: súbor aktivít na družinovky, či oddielovky
a zamyslení pre vĺčatá, skautov i roverov, návrhy na
modlitby a prosby.
Rozbehol sa skautský duchovný servis cez web
a mail duchovna.rada@skauting.sk

PROGRAM A PUBLIKÁCIE

Tvorba aktívneho duchovného programového
modulu br. M. Pikalu – Inkyho s názvom Cech
svetla, ktorý je určený starším skautom a roverom.
V roku 2013 a prešiel pripomienkovým konaním.
K dnešnému dňu je jeho príprava ukončená a web
link je zverejnený na stránkach DR SLSK.
Tvorba metodického materiálu na tému Ako pracovať s príbehmi na družinových a oddielových schôdzkach a pri skautských aktivitách, táboroch a pod;
tento metodický materiál bol dokončený v roku 2013
a je súčasťou publikácie s príbehmi br. A. Legutkého –
Andyho. Obsahuje návody, z ktorých si môžu vybrať
všetky vekové kategórie.
Pripravujeme a zverejňujeme na stránkach DR
SLSK tzv. Zbierku duchovných aktivít, ktorá pozostáva
z viacerých prekladov skautských duchovných aktivít
od Belgických skautov, WOSM a duchovných aktivít
z ICCG
Tvorba ďalších pilierov skautského duchovného
programu – nový rámcový program DR SLSK. Venuje
sa témam: BíPiho spiritualita; peace education –
inspirácia príručky ICCS a WOSM; bdelosť; rodina
a história; tolerancia.
Preložili sme krátku históriu SLSK do AJ pre zahraničných partnerov a donorov.
SLSK doteraz vydalo publikácie, ktoré napomáhajú
pri tvorbe duchovného programu:
• Zatiahni na hlbinu (2007) – úvahy a meditácie
nad skautským zákonom a 14 zastavení skautskej
krížovej cesty.
• Na cestu (2009) – Skautský duchovný sprievodca, modlitby na rôzne príležitosti, všeobecný
duchovný formačný systém a táborové dumky,
vhodné pre každého bez rozdielu vierovyznania.
(plánujeme dotlač alebo znovu vydanie)

ZÍSKANÉ GRANTY DR SLSK

V roku 2011 sa uskutočnila realizácia a ukončenie
grantového kola pre zbory SLSK na podporu skautských duchovných aktivít v sume 3000 € z celkovej
získanej sumy 10 000 € z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis na skautské duchovné aktivity a kurzy.
V roku 2011–2012 Duchovná rada realizovala
projekty podporené cez granty z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis v celkovej sume 10 000 €. Išlo
o grant na duchovné aktivity (duch. aktivity, obnovy
a kurzy + SELŠ, – ukončený a vyúčtovaný)
Počas roku 2011–2013 sa aktívne podieľala aj na
koordinácii investičného grantu Skautského duchovného a vzdelávacieho strediska – chaty Kanné taktiež
z Renovabis v sume 18 000 € na rekonštrukciu chaty.
Projekt bol ukončený v roku 2012 a vyúčtovaný v roku
2013. Zrekonštruovaná chata má svojho duchovného
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správcu M. Raškovského a chatára M. Kovalíka.
V roku 2014 DR SLSK v spolupráci s DR Junáka a DR
Hungarian Scout Assotiation vypracovala grant na
podporu viacerých druhov duchovných aktivít, činnosti, publikácií a spolufinancovanie účasti na aktivitách ICCS z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis.

SPOLUPRÁCA DR SLSK

Duchovná rada spolupracuje s radami SLSK na pripomienkovaní publikácií, s European Scouting Federation (Federácia skautov Európy) – FSE a s Konferenciou biskupov Slovenska – KBS
V roku 2013 bola organizovaná v spolupráci so Zväzom skautov maďarskej národnosti púť do Šaštína.

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA DR SLSK

Prostredníctvom zahraničných kontaktov a grantov DR SLSK obohacuje spektrum duchovných aktivít a snaží sa o ich implementácia v organizácii na
Slovensku. Ide zároveň zveľadenie oblasti rozvoja
duchovnej formácie prostredníctvom skúseností
zo zahraničia v oblasti voľnočasovej a náboženskej
pedagogiky.
Duchovná rada je členom medzinárodnej inštitúcie WOSM: International Catholic Conference of Scouting – ICCS. Členstvo v ICCS pomáha spolufinancovať
cestovné granty a účastnícke poplatky na seminároch a konferenciách organizovaných ICCS.
V spolupráci s ICCS sa každý rok spoločne so susednými krajinami aktívne zapája do prípravy Central European Pastoral Seminary. Ide o stretnutie predstaviteľov skautských organizácií stredoeurópskeho regiónu
a je zameraný na aktuálne otázky na poli duchovného
programu a vzdelávania. V roku 2011v Siófoku (HU) na
tému: skauting a duchovno, 2012v Spišskom Podhradí
(SK) na tému: Skauting a rodina, 2013 v Kopřivnici (ČR)
na tému: Rodina – Skauting – Cirkev a 2014 sa uskutoční v Budapešti, (HU).
Zástupca DR SLSK sa každoročne zúčastňuje snemov ICCS (ICCS World Council, ICCS-EM Council),
kde je hlavný podiel financovania zo strany ICCS:
ICCS World Council 2011 – St. Louis (USA), ICCS-EM
Council 2012 – Toledo (Španielsko), ICCS-EM Council 2013 – Fatima (Portugalsko) a ICCS World Council
2014 – Paríž (Francúzko).
V roku 2012 sme sa zúčastnili formačného stretnutia ICCS: Forward Thinking’ Planning Meeting, Dublin, (Ireland) aaktivity ICCG: III. Ecumenical Evcounter,
Assisi (Taliansko), z ktorého poznatky sú začlenené
do vznikajúceho blokov programu pre všetky skupiny
členov SLSK – časť venovanej peace education.
V roku 2013 DR zabezpečovala hosťovanie Steering committee ICCS-EM v Bratislave. V rámci
spolupráce s International Catholic Conference of
Guiding – ICCG sa člen DR SLSK zúčastnil konferencie ICCG – Convegno Fede 2013 a v súčasnosti nás
zastupuje v ICCG členka českého Junáka. Taktiež sa
uskutočnila v rámci storočnice zahraničná púť a prezentácia SLSK 2 členov SLSK do svätyne Santiago de
Compostela (Španielsko).
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SPOLUPRÁCA DR SLSK NA INÝCH AKTIVITÁCH

• spolupráca na aktualizácií OP SLSK
• spolupráca s DR Junáka v oblasti kurzov, publikácií
a programu
• začatá spolupráca si ICCG (súbor ich aktivít je
súčasnosti preložený do slovenčiny)
• s Ústredím SLSK na téme Rodinný toolkit
• so zbormi SLSK – Duchovná služba na skautských
táborov

MÉDIÁ

• spoluorganizovanie celoslovenských skautských
púti Šaštín, Nitra, Levoča, Lutina a pod.
• DR SLSK vydala oficiálne vyhlásenie k 25. výročiu
sviečkovej manifestácie za ľudské práva a náboženské slobody. (2013)
• vystúpenie v Rádiu Lumen na tému: 100 rokov
skautingu na Slovensku – predstavenie storočnice
SLSK, činnosť a postavenie DR SLSK (2013)
• Propagácia v SLSK 7. rozhlasových duchovných cvičení Rádia Lumen – 3. do 5. apríla 2014 s arcibiskupom Mons. C. Vasiľom, ktorý je aj skautom na
tému „Čnosti“ (2014)

SPRÁVA O ČINNOSTI KRUHU
DOSPELÝCH SKAUTOV A SKAUTIEK
Milé sestry, milí bratia, vážení hostia.
Dovoľte mi, aby som vám predložil výročnú správu
rady Kruhu dospelých skautov a skautiek(KDSaS) za
roky 2011 až 2014. V septembri roku 2011 bola na VI.
Zhromaždení zvolená nová rada KDSaS. Táto pracuje
doteraz v zložení:
•
•
•
•
•

Brat Ing. Vladimír Janečka – predseda rady
Brat Mgr. Jozef Nagy – zást. predsedu
Sestra Marta Grejtáková – zást. rady v DR
Sestra Ľudmila Mihaliková – zást. rady v RpV
Brat Ing. Ľubomír Struhárik – tajomník a kronikár
rady
• Brat Ing. Jaroslav Loebl – ekonóm a poradca rady
Kruh dospelých skautov a skautiek zastrešuje nielen
oldskautov, teda dospelých skautov a skautky, ale aj
oddiely či kluby Rodinného skautingu(RS) a Priaznivcov skautingu(PS).
V súčasnosti je registrovaných v SLSK a v KDSaS 463
členov v 27 oddieloch alebo kluboch. Z toho je:
- 16 odd. alebo klubov OS – 253 členov
- 7 odd. alebo klubov RS – 160 členov
- 4 odd. alebo kluby PS – 50 členov
Činnosť rady sa celé tri roky volebného obdobia
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riadila jednak podľa dlhodobého plánu práce na roky
2012 až 14, ako aj plánmi, ktoré boli vypracované
vždy koncom roku, na rok budúci.

1. DHODOBÝ PLÁN PRÁCE RADY:

a) pomoc aktívnej činnosti dospelých skautov
a skautiek v kluboch a oddieloch KDSaS
b) pomoc skautskej organizácii v zboroch, oblastiach
a vo vedení SLSK
c) Spolupráca s inými skautskými organizáciami
a) Prvý bod dlhodobého programu sa našej rade
nepodarilo splniť na 100 %. Aj keď sme sa snažili kontaktovať prakticky všetkých vodcov
oddielov, nech to bolo na ich e-mail, telefonicky
a niekedy aj písomne, odozva bola veľmi nízka.
Ťažko je s niekym spolupracovať, pomôcť mu,
keď nie je záujem. Naše oddiely sa uzavreli do
seba a majú malý záujem komunikovať s radou,
ale aj s ostatnými oddielmi .
b) Členovia KDSaS sú registrovaní v oddieloch
a kluboch pri svojich materských zboroch. Vo
všeobecnosti možno povedať, že pracujú nielen
vo svojich oddieloch, ale aj pomáhajú vedeniu
zboru jednak ako činovníci a tiež pri rôznych
podujatiach. Samotná rada KDSaS spolupracovala s radami náčelníctva( DR,RpV, PR a pod.)
a s Historickou komisiou.
c) Spolupráca s iným skautskými organizáciami je na veľmi dobrej úrovni. Spolupracujeme so Skautskou Gildou Slovenska, s Kmenem Dospělých Junáka, poľskými oldskautmi
a maďarskými oldskautmi. Prostredníctvom
strechového združenia Dospelí skauti a skautky
Slovenska sme členmi Medzinárodnej organizácie dospelých skautov ISGF.

2. PLÁNY PRÁCE PRE JEDNOTLIVÉ ROKY.

Na jednotlivé roky si rada dala do plánu veľké množstvo úloh:
A) Ihneď po zvolení, v roku 2011 si rada na prvom
zasadnutí vytýčila úlohy na rok 2012 a vypracovala
Ponuku pre SLSK:
Oblasť služby
- organizačná pomoc /činovníci vo funkciach
v zbore/
- výchovná pomoc / lektori v LŠ a kurzoch,
v komisiach/
- fyzická pomoc /správa a opravy majetku, prípravy
akcií/
- zviditeľňovanie SLSK /web. stránky, sk. a reginálna
tlač, výstavy, styk s verejnosťou a št. inštitúciami,
propagácia skautingu na akciach/
- spracovávanie a archivovanie sk. materiálov /tlačivá, fotografie, kroniky/
- stráženie sk. tradíc a myšlienok /propagácia a učenie mladších/
Oblasť spolupráce
- vytvárať dobré vzťahy vo všetkých kategóriach
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SLSK, s náčelníctvom, ústredím a radami
- vytvárať podmienky pre prechod starších roverov
a roveriek do oddielov a klubov Kruhu
- vytvárať podmienky pre vznik nových klubov
a oddielov Kruhu
- vytvárať spoločné projekty a aktívne sa ich
zúčastňovať
- spolupracovať so zahraničnými sk. organizáciami
združenými v ISGF
- naviazať spoluprácu s dospelými skautmi Maďarských skautov na Slovensku
Oblasť pôsobenia – životného štýlu
- riadiť sa heslom „ skautom raz, skautom stále“
- vytvárať podmienky pre naplnenie nášho hesla
- informovať sk. vodcov a činovníkov o práci a aktivitách KDSS a rady
- vystupovať na skautských a verejných akciach tak,
aby sme boli príkladom pre mladších členov skautingu a pre verejnosť.
S touto ponukou vystúpil predseda rady na XV. Skautskom sneme v Prešove. Som presvedčený, že naši
oldskauti, ak boli o to požiadaní, vždy sa snažili poradiť alebo pomôcť slovenskému skautingu. Hlavne
v mieste svojej pôsobnosti a podľa svojich možností.
Príkladom môže byť Historická komisia.
B) V roku 2012 rada plnila tieto úlohy:
• V priebehu roka sme absolvovali štyri stretnutia
rady.
- prvé v Ružomberku, v marci v skautskom múzeu
- druhé, rozšírené, v júli v Nolčove, počas
1.Stretnutia OS
- tretie, rozšírené, v septembri v Bolešove, v rámci
Trojstretnutia OS
- štvrté, rozšírené, v decembri v Hermanovciach
V bežných stretnutiach rady sa prejednávali všetky
úlohy a ich plnenie. V rozšírených stretnutiach rady
sme prejednávali aj pripomienky a podnety prítomných nečlenov rady.
• Od tohto roku začíname tvoriť tiež kroniku KDSS.
To je archivácia všetkej dokumentácie činnosti
KDSS
• V tomto roku rada vypracovala a schválila Pravidla
Preteku skautskej všestrannosti. Pravidla boli odovzdané Rade pre program.
• S našou podporou po celý rok pracovala Historická
komisia. Aj keď v priebehu roka opustili komisiu, pre úmrtie, dvaja členovia, pracovala ďalej.
Dokonca sa podarilo získať dvoch nových členov.
• V roku 2013 rada spolupracovala a podporila prácu
správcu Skautského múzea v Ružomberku.
• Zlepšila sa spolupráca s náčelníctvom. Viac akceptuje naše pripomienky. Veľmi dobrá je spolupráca
s RpV. Bola dohodnutá prednáška o činnosti OS na
ILŠ, spolupracujeme na príprave storočnice skautingu na Slovensku. Dobrá je spolupráca s DR.
• Lepšia je aj spolupráca s redakciou Média. Uverejnili nám niekoľko článkov.
• Rada KDSS opäť nadviazala kontakty na novozvolené vedenie „Kmene dospělých Junáka“. Obnovila
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kontakty na oldskautov ZHP. Podarilo sa nám
nadviazať kontakt na oldskautov ZMSS. Jeden
oldskaut ZMSS spolupracoval v tíme pre brožúrku
oldskautov.
Traja členovia rady sa zúčastnili v júni „II. Národného jamboree OS Junáka“. Tu sme hľadali námety
a skúsenosti pre naše prvé stretnutie OS.
Usporiadali sme I. Stretnutie OS Slovenska.
Stretnutie bolo v júni v Nolčove pri Martine. V krásnom prostredí Veľkej Fatry sa stretlo na chate OÚ
viac ako 20 Os z našich oddielov. Bol pripravený
nenáročný program, ktorý sa do bodky splnil.
V septembri rada zorganizovala 16.Trojstretnutie
OS z PR+ČR+SR. Veľmi náročná akcia bola, s pomocou 117. zboru, v Bolešove, v H.Srní a vo Vlárskom priesmyku. Veľmi vydarená akcia, ktorej sa
zúčastnilo viac ako 5O oldskautov z Poľskej, Českej a Slovenskej republiky. Dokonca nás navštívil
aj oldskaut brat Török zo ZMSS. Podľa vyjadrenia
účastníkov, veľmi vydarené podujatie.
Na podnet náčelníctva sa rozhodla rada spracovať
brožúrku pre oldskautov. Bol vytvorený tím ochotných ľudí, ktorí spracujú brožúrku k storočnici
skautingu na Slovensku. Tím sa zišiel v Dolnej Súči
aby prerokoval témy brožúrky a rozdelil si prácu na
príručke.
Bola vytvorená webová stránka pre OS : www.old-skaut.ic.cz . V nej by sme mali uverejňovať články
členov KDSaS, odnety, pripomienky, názory.
V novembri sme sa dohodli so Slovenskou gildou na konečnej podobe Štatútu zastrešujúceho
združenia „Dospelí skauti a skautky slovenského
skautingu“(DSS). Tiež bol zvolený nový prezident
a členovia vedenia DSS.Týmto sa našim dospelým,
teda oldskautom otvára nová medzinárodná spolupráca v rámci ISGF.
Pre náčelníctvo rada vypracovala pripomienky
k Organizačnému poriadku. Bola to prvá časť
pripomienok.
Ďalej bol spracovaný rozpočet rady na rok
2013. Predložený na Malom sneme v roku 2013
a schválený.
Na poslednej rade bol vypracovaný rámcový plán
práce a aktivít rady na rok 2013.:

C) V roku 2013 sme plnili tieto úlohy:
• V priebehu roka sme absolvovali štyri stretnutia
rady:
- 2.3.13 to bolo jednanie v T. Teplej.
- 10.-11.5.13 sme mali rozšírené jednanie rady
v Prievidzi.
- 9.-11.8.13 bolo stretnutie v Tatranskej Štrbe.
- 22.-23.11.13 sa stretla rada v Hornom Srní.
Na stretnutiach rady sa hodnotilo plnenie úloh a stanovili sa nové úlohy. Rozšírené jednanie sa konalo
z dôvodu bližšieho kontaktu s vodcami oddielov OS
a zborov, ktoré sú v okolí.
• Priebežne pracuje aj Historická komisia(HK):
- prvé tohoročné stretnutie bolo 22.2.13 pri príležitosti otvorenia nových priestorov Skautského
múzea v Ružomberku. Pri tejto príležitosti bolo
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múzeum premenované na Skautské múzeum
Václava Rubeša.
Schôdzky a slávnostného otvorenia sa zúčastnil
aj predseda RKDSaS.
- Druhé stretnutie HK bolo tiež v Ružomberku
20.5.13. Na dohovorenú schôdzku s primátorom Ružomberka išli bratia: Baláž ako správca
múzea, Janota ako predseda HK a Janečka za
vedenie SLSK. Vedenie SLSK sa ospravedlnilo.
Na schôdzke sa tiež dohodlo, že namiesto
„Ročenky“ spracuje HK „Almanach“.
Predseda RKDSS sa zúčastnil zasadania
náčelníctva:
- 23.3.13 v Bratislave
- 19.-21.4. 13 na Kaprálovom mlyne pri Brne. Bolo
to spoločné jednanie nášho náčelníctva s vedením Junáka. Na ďalšie jednania náčelníctva
nebol predseda rady prizvaný.
Tvorba brožúrky pre oldskautov Slovenska: Tím,
ktorý sa podieľa na tvorbe brožúrky, sa 16.3.13
zišiel na seminári v Žiline. Kontrolovali sa dodané
materiály a určili sa nové úlohy. No pre zaneprázdnenosť niektorých členov tímu sa neuskutočnila
ďalšia schôdzka v T.Teplej. Práca bola na nejaký čas
pozastavená. Dňa 23.11.13 sa stretol v Hornom
Srní tím opäť. Dohodlo sa, že brožúrku dokončí
brat Loebl. Príspevky spracuje do konečnej podoby
do apríla budúceho roku. Do práce na brožúrke sa
zapojili: Bratia Jaroslav Loebl – koordinátor, Pavol
Jurecký, Vojto Tóth, Peter Janota, Vojto Brabenec,
Vlado Janečka, Jozef Mikloš, Andrej Török, sestry
Oľga Slivková, Mária Šimková
Kurz „Varenie na tábore“ sa uskutočnil na FÚ v Dolnej Súči v dvoch víkendoch. 31.5.-2.6. a 12.-14.7.13.
Žiaľ nepodarilo sa nám naplniť kurz plným počtom
ľudí. Je škoda, že prišli iba 8. Ale aj tak sa víkend
vydaril. Bolo viac času na každého účastníka. Kurz
dokončilo 5 účastníkov. Ďalší 4 dokončia kurz inom
termíne. Na zabezpečení kurzu sa podieľajú aj
traja členovia rady Kruhu ( sestra Grejtáková a bratia Loebl a Janečka), brat Kuna zo 117.zboru a brat
Pokorný. Kurz viedol brat Kuna.
Dospelí
skauti
a
skautky
slovenského
skautingu(DSS):
- pripravili sme nový „Štatút DSS“a predložili
náčelníctvu. Prijatý bez pripomienok.
- doplnili sme nového člena vedenia DSS, br. Nagy
do funkcie zahraničného spravodajcu
- predseda rady Kruhu, ako aj prezident DSS brat
Janečka spracoval „Správu o činnosti DSS za rok
2012“. Činnosť sa prakticky stotožňuje s činnosťou KDSS. Správa bola odoslaná na vedenie ISGF.
- spoločná účasť 16.-19.5.13 na 17. Trojstretnutí
OS ČR+PR+SR na sv. Hostýne v ČR.
- komunikácia br. Janečku a br. Nagya s vedením
ISGF je na dobrej úrovni. Je len škoda, že účasť
na akciach ISGF je finančne náročná. Z tohto
dôvodu sa nezúčastňujú členovia DSS na žiadnych podujatiach ISGF.
Spolupráca s Radou pre vzdelávanie(RpV):
- bola spracovaná prednáška na tému OS pre
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ILŠ. Tiež bola prednáška vykonaná – brat Loebl
a Mikloš.
- do RpV boli prizvaní dvaja členovia rady KDSS,
brat Loebl a Janečka. Obaja poslali pripomienky
k novému systému vzdelávania, ktorý bude RpV
spracovávavať. Brat Janečka sa 29.11.-1.12.13
zúčastnil na pracovnej schôdzke Rady pre vzdelávanie SLSK. Sestra Mihaliková je stálou členkou RpV.
Súčasne s kurzom „Varenie na tábore začala príprava príručky „Varenie na tábore“:. Na tvorbe
sa zatiaľ podieľajú: br. Kuna, Pokorný a Janečka.
Ďalších záujemcov o spoluprácu radi privítame.
Je čiastočne spracovaná teoretická časť. Praktická
časť varenia bude spracovaná v roku 2014.
17. Trojstretnutie OS Polskej, Českej a Slovenskej
republiky sa uskutočnilo na sv. Hostýne v ČR. Zo
Slovenska sa zúčastnilo 10 oldskautov a oldskautiek. Podujatie malo pracovno- zábavný charakter.
Získali sme poznatky, ako ďalej pri zlepšení práce
oldskautov, aj sme poznali kus histórie a pamiatky
u našich susedov.
2.celoslovenské stretnutie oldskautov sa uskutočnilo v dňoch 13.-15.9.13 v Dolnej Súči. Stretli
sa tam naši členovia, ako aj zástupci zo Skautskej Gildy Slovenska. Spolu sa zúčastnilo akcie 21
osôb. Štaf bol zo 117.zboru.Stretnutie splnilo svoju
úlohu, stretnúť sa a viac sa poznať. Je len škoda, že
nie všetci vodcovia odd. OS na stretnutie prišli. Ba
niektorí vôbec na pozvánku nereagovali.
Spolupráca s „Kmenem dospelých“(KD) Junáka
bola aj v roku 2013 na veľmi dobrej úrovni. Okrem
Trojstretnutia sa traja naši členovia 19.-21.10.2013
zúčastnili, na pozvanie náčelníctva KD, 9. snemu
KD v Kutnej Hore. Boli veľmi milo prijatí. Prejednávali sme, okrem iného, aj ďalšie možnosti spolupráce, najmä s oddielom A. B. Svojsíka.
rada KDSS sa rozhodla udeľovať Ďakovná listy(ĎL).
Majú tri stupne: Životné jubilea členov, za dlhodobú aktivitu v skautingu a za vykonávanie funkcie v oddieloch OS. V tomto roku sme v rámci „Storočnice skautingu na Slovensku“ udelili spolu 59
ĎL. Je to určitá forma odmeny alebo uctenia práce
pre SLSK.
Brat Struhárik spracúva s br. Loeblom kroniku
KDSS. Súbežne sú spracovávané materiály Kruhu
pre archiváciu. Brat Struhárik usporiadal všetky
materiály podľa rokov pôsobenia KDSS
Rada KDSaS podala návrhy náčelníctvu:
• na pridelenie vyznamenania „Strieborný vlk“
br. Loeblovi.
• zoznam OS, ktorí trvalo pracujú v SLSK a zaslúžia si ocenenie k 100-ročnici skautingu na
Slovensku
• bola dopracovaná ďalšia časť pripomienok
k Organizačnému poriadku SLSK. V spolupráci
s br. Knapíkom z RpV.
• na poslednej rade bol vypracovaný rozpočet
rady KDSS na rok 2014. Tiež bol spracovaný plán
akcií na rok 2014.
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D) rok 2014 bol posledným vo volebnom období.
• V tomto roku sa stretla rada Kruhu spolu trikrát.
• 22.3.14 to bolo rozšírené jednanie rady vo Vrútkach. Jednania sa zúčastnili aj vodcovia oddielov
OS a RS, tiež vodcovia zborov v Martine a vo Vrútkach. Hovorilo sa hlavne o Rodinnom skautingu.
• V Bratislave sme 21.6. plánovali jednanie rady
a „Skautské fórum“. Rada svoju schôdzku mala, ale
ostatní pozvaní vodcovia oddielov KDSaS a vodcovia zborov Bratislavskej oblasti neprišli. Rada sa
dohodla, že fórum, poriadané v oblastiach by malo
zblížiť vedenie KDSaS s vodcami oddielov a klubov,
ako aj s vodcami zborov v tejto oblasti.
• 23. augusta bolo v Žiline posledné zasadanie tejto
rady. Venovalo sa hlavne prípravou VII. Zromaždenia KDSaS a 1.Konferencie združenia DSaSS
• Rada KDSaS riešila aj výber kandidátov na ĎL. Boli
vybraní jubilanti na ĎL II. stupňa.
• Opäť sme riešili myšlienku vytvorenia Čestného oddielu pre zaslúžilých OS. Podobne ako je
v Junáku Svojsíkov oddiel.
• Bol spracovaný návrh na štatút a OP oddielu. Predpokladáme, že nová rada KDSaS tento schváli, prípadne doplní, a predloží novému náčelníctvu.
• Ďalej rada spracovala zmeny v Štatúte KDSaS
a DSaS S. Vzhľadom na nové skutočnosti a zmenu
OP SLSK, bolo potrebné zmeniť alebo doplniť
niektoré kapitoly. Návrh bol predložený vodcom
oddielov a klubov KDSaS.
• Rada KDSaS spracovala pripomienky k Stanovám SLSK.
Tieto boli odoslané pred XVI. Snemom na ústredie.
• V roku 2014 bolo zaregistrovaných viacej oddielov
RS a PS. Pretože touto skutočnosťou sa nikto nezaoberal, vypracovala rada Interné pokyny k činnosti
RS a PS. Je potrebné o tomto si podiskutovať na VII.
Zhromaždení a rozhodnúť, ako ďalej.
• Už tradične dávame dokopy pripomienky k činnosti v SLSK. Rada vypracovala tieto pripomienky
a návrhy na riešenie do formy listu, ktorý nová
rada predloží novému náčelníctvu.
• Rada KDSaS vypracovala návrh na udeľovanie
četných rokov služby, t.zv. Lipových lístkov(LL).
Doteraz nebolo odovzdávanie LL nijako určené.
Myslíme si, že by udeľovanie malo byť slávnostné.
Udeľovať by mal vodca zboru, alebo vodca oddielu
OS zboru, pri významnom podujatí zboru. Návrh
posúdi nová rada a predloží novému náčelníctvu.
• Aj v roce 2014 pokračovala spolupráca s RpV. Pripomienkovali sme nové návrhy rady na vzdelávací
systém SLSK.Bola zrealizovaná aj jedna prednáška
na SELŠ.
• V apríli bola dopracovaná brožúrka pre OS. Odovzdali
sme ju na posúdenie náčelníctvu a na ústredie.
• Na medzinárodnej úrovni sa členovia rady zúčastnili niekoľkých podujatí: V máji to bola návšteva
OS vo Viedni, na oslave sv. Juraja. Stretli sa tu OS
z Rakúska, Maďarska a Slovenska. Spolu s nami
zastupovali slovenských OS aj Gilda Slovenska
a riaditeľ inštitúcie Gaudeámus z Bratislavy.
• V júni navštívila delegácia rady 3. Národné jamboree
KD Junáka v Miletíne. Tradičná návšteva našich OS.
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• V septembri sa delegácia slovenských OS zúčastnila, v poradí už 18. Trojstretnutia. Tentoraz sme
boli u polských OS v Glodowke. Veľmi vydarené
podujatie, ktoré spája našich a zahraničných OS.
• Brat Struhárik., člen rady, spolu s bratom Loeblom,
ďalej dávali dohromady kroniku KDSaS.
Žiaľ sú aj úlohy, ktoré sa nám nepodarilo splniť. Alebo
sme ich nesplnili tak, ako by sme chceli:
• Kontakty na vodcov oddielov OS sú na nízkej úrovni.
Aj keď sme sa viac krát snažili spojiť s vodcami
oddielov, iba niekoľko sa ich ozvalo. A to sme niektorým posielali aj listy, lebo nemajú internetovú
poštu. Spolupráca nie je na takej úrovni, akú by sme
chceli. Preto je aj snaha spracovať brožúrku pre OS.
• Nepodarilo sa nám dokončiť pre zvyšných záujemcov kurz „Kuchárčenie na tábore a v prírode“ .
Niektorí absolventi neprišli na druhý víkend. Bolo
dohodnuté s br. Kunom, že s nimi dokončí kurz
v inom termíne.
• Nebola možná spolupráca s roverským kruhom,
lebo nepracoval. Tak sme nemohli kontaktovať
starších roverov a získať ich na spoluprácu s OS.
Získavať ich na zakladanie nových oddielov alebo
na ich začlenenie do odd. OS.
• Historickej komisii sa nepodarilo spracovať
Ročenku 2012. Tí čo ju mali napísať zomreli.
• Historická komisia (HK) bola povýšená na národnú
úroveň a z tohto dôvodu spadá pod N SLSK. Je nám
ľúto, že HK opúšťa pole pôsobnosti rady. Na druhej
strane chápeme a schvaľujeme, že sa dostala na
úroveň, ktorá jej patrí. Je však chyba, že sa tak
stalo o nás, bez nás. Už aj preto, že HK bola vytvorená radou Kruhu. A náčelníctvo neoznámilo túto
zmenu oficiálne, ale nepriamo až na dotaz predsedu rady Kruhu.Rada KDSS predpokladá, že spolupráca s HK nebude celkom prerušená, ale bude
v pozmenenej forme ďalej pokračovať.
• Fórum, ktoré by nás malo posunúť dopredu, zatiaľ
nespĺňa predpoklady, ktoré sme do toho dávali.
Vodcovia oddielov OS, ale ani vodcovia zborov nie
su ochotní prísť na „kus reči“. Pohovoriť si o problémoch alebo úspechoch svojich OL. Naposledy sme
to zažili v Bratislavskej oblasti.
• Nepodarilo sa nám dokončiť príručku „Varenie na
tábore....“. Spracovaná je možno na 30 %. Nepodarilo sa nám vytvoriť tím, ktorý by si rozpracoval jednotlivé kapitoly. Je predpoklad, že do konca roku to
zvládneme. A samozrejme privítame každého, kto
by bol ochotný spolupracovať.
• Na poli komunikácie sme síce založili webovú
stránku, ale chýbajú v nej príspevky od oddielov
alebo klubov KDSaS.
• Tiež tu je neochota uverejňovať naše príspevky
v Médiu. Je to vraj časopis pre roverov.
• Nepodarilo sa nám presadiť projekt Pretek skautskej všestrannosti. N SLSK realizuje súťaž o najlepšiu družinu roka.
• Brožúrka pre OS mala byť hotová ku 100-ročnici
skautingu na Slovensku. Projekt sa nám podarilo
uzavrieť až v tomto roku.
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• Celoslovenské stretnutia OS zatiaľ nemali takú
účasť, akú by si toto podujatie zaslúžilo. Preto sa
rada KDSaS rozhodla, že tretie. a ďalšie Stretnutia
OS sa budú konať vždy každý nepárny rok. V párnom roku budeme realizovať Skautské fóra. Ak
nerozhodne inak nová rada KDSaS.
Na záver by som chcel poďakovať našej rade, ktorá
pracovala toto volebné obdobie. Zvlášť by som chcel
poďakovať bratovi Loeblovi za jeho neúnavnú pomoc
a aktivitu na poli OS. Poďakovanie patrí aj sestre
Slivkovej zo Skautskej gildy Slovenska. Významne
pomohla pri zapojení našich OS do ISGF. Srdečná
vďaka patrí aj Historickej komisii a zvlášť jej predsedovi br. Janotovi. Tiež patrí vďaka všetkým bratom
a sestrám, ktorí pomáhali pri aktivitách rady KDSaS
i pri akciach DSaSS.
Verím, že novozvolená rada KDSaS bude pokračovať
v aktivitách rady starej a bude sa jej dariť lepšie v tých
aktivitách, v ktorých sa nám nedarilo. K tomu, aby sa
to podarilo, je potrebná pomoc vás všetkých. Vedúcich oddielov a klubov Kruhu, ako aj radových členov.
Pomôžte im prosím v ich neľahkej práci. Ďakujem za
pozornosť.

SPRÁVA O ČINNOSTI
HISTORICKEJ KOMISIE
Milé sestry a bratia,
História Historickej komisie bola dosť zložitá, pokúsim sa Vám ju v krátkosti priblížiť a objasniť jej úlohu.
Históriou skautingu na Slovensku sa zaoberali
viacerí jednotlivci. Venoval sa tomu napr. br. Šťuka –
Ing. arch. Štefan Androvič, Akela – Václav Rubeš,
Mufi – Jozef Mikloš, Ľudovít Hallon, Kim – Ing. Miloš
Navrátil, Starý vlk – Jozef Kancír, Ali – Juraj Straka,
prof. Dr. Hagara, Peter Janota a veľa ďalších.
Asi v roku 1977 začala pod vedením br. Jozefa Horkého – Marabu pracovať skupina Arch Scout, ktorá si
zobrala za úlohu zmapovať skauting na území Československa. Skupina v rôznom zložení pracovala asi až
do roku 1989. Zo Slovenska v skupine aktívne pracovali br. Ivan Janček – Maršál, Štefan Androvič – Šťuka,
Ivan Jablonský – Stonoha a ďalší. V skupine pracovalo
15 – 20 skautov
Po roku 1989 sa br. Štefan Androvič snažil vytvoriť
HK pri Slovenskom skautingu.
V zápisnici z 5.zasadnutia kmeňovej rady dňa
18.11.1990 bod 65/5 sa hovorí: „Pri výchovnom
odbore KR založiť historickú skupinu. Spojiť sa s br.
Androvičom z Trenčína. T:5.12.90 Z:br.Šlosár.
Ale až v roku 27.4.1991 Náčelníctvo Slovenského
skautingu skonštatovalo, že spracovanie dejín skautingu na Slovensku je potrebné a vzhľadom k tomu
svojím uznesením č. 73/1991 vytvorenie historickej
komisie (ďalej HK) ustanovilo.
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HK mala vtedy dvoch členov: predsedu Ing. arch.
Štefana Androviča a Petra Janotu. Vtedy br. Šťuko (Ing.
Arch. Štefan Androvič) vypracoval rámcovú náplň HK,
kde píše: Pre poznanie dejín skautingu na Slovensku,
rozvíjanie a udržiavanie jeho tradícii treba komplexne
poznať jeho dejiny od vzniku hnutia v slovenských
podmienkach až po súčasnosť. Nie je možné ignorovať žiadne obdobie, nepriaznivé fakty, žiadnu skautskú organizáciu a treba rozlišovať, čo je tzv. „Slovenský
skauting“ a čo je „skauting na Slovensku“.
Veľa materiálov o histórii publikoval Štefan Androvič. V tomto zložení bola komisia asi do roku 2000.
Potom sa jej zloženie zmenilo tak, že predsedom sa
stal Peter Janota a členmi boli Václav Rubeš a Michal
Milla. Václav Rubeš založil Skautské múzeum
v Ružomberku, kde členovia komisie sa snažili zhromažďovať všetky dostupné materiály. V tomto období
najviac publikoval Michal Milla a Václav Rubeš.
Na podnet br. Alaha z rady Dospelých skautov a skautiek SlSk sa popri Rade DSaS ustanovila Historická komisia Slovenského skautingu s projektovým zámerom:
Cieľ: ponúknuť skautskej verejnosti ucelený materiál, ktorý bude popisovať a zachytávať historické
udalosti a vývoj skautingu na Slovensku v období od
roku 1913.
Dňa 16.9.2010 sa po prvýkrát stretla HK v Ružomberku v novom zložení: Jízdny Miroslav Ing., Mikloš
Jozef, Navrátil Miloš, Rubeš Václav, Zemek Stanislav,
Janota Peter. Od tohto dátumu sa komisia pravidelne
stretáva raz za štvrťrok.
Zloženie komisie sa zmenilo. Z našich radov navždy
odišli br. Miloš Navrátil a Vašek Rubeš. Pribudla sestra
Mária Bičová Iskra a br. Ing. Vojtech Brabenec – Uzlík.
Nádejnými členmi sú Jozef Ozábal – Atašé, arch.
Jozef Červený – Grizly, Michal Novák – Číňan, Rastislav Lukáč – Orol a Jastrab.
Aby komisia mohla oficiálne pracovať, bola
v tomto roku v organizačnom poriadku zriadená
nová kapitola: 19. historická komisia a skautské
múzeum. Cieľom komisie je jednoznačne zhromažďovať a spracovávať historické dokumenty o vývoji
skautingu na Slovensku a vydávať ich klasickou,
alebo elektronickou formou. HK úzko spolupracuje
so Skautským múzeom Vaška Rubeša, kde odovzdáva
získané materiály. HK zhromaždila a zhromažďuje
množstvo materiálov, ktoré postupne spracováva.
Zatiaľ bola vydaná prvá časť publikácie „Osobnosti
skautingu na Slovensku“, teraz prechádza jazykovou
úpravou „Stručný prehľad konfesijného skautingu na
Slovensku a pripravujeme publikáciu Lesné školy na
Slovensku. HK pri nitrianskej oblasti realizuje rozhovory sa staršími skautmi, ktoré natáča a jej ich možné
si prehliadnuť na ich webovej stránke http://www.
storocnica.nitrava.sk/
Vážené sestry a bratia, toto je stručný náhľad do
práce HK a chcem Vás pri tejto príležitosti vyzvať,
aby ste tiež prispeli svojou troškou k našej práci tým,
že nám oznámite, resp. poskytnete (na zapožičanie
a naskenovanie) historické materiály, ktoré vlastníte,
alebo viete o niekom kto ich vlastní.
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SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNÉHO
KAPITANÁTU VODNÝCH SKAUTOV
ZLOŽENIE HKVS KU DŇU KONANIA SNEMU:

br. Ondrej Odokienko (Trysko) – hlavný kapitán vodných skautov
br. Ondrej Mihaľko (Supo) – prístavný HKVS
br. Marek Pleško (Marcus) – kapitán HKVS pre program
br. Pavol Ševčík (Bari) – kapitán HKVS pre vzdelávanie
br. Pavol Kukla (Vosky) – dôstojník HKVS pre zahraničie

2012

• 18. februára 2012 sme sa s hlbokým smútkom rozlúčili s bratom vodným skautom, Šťukou – Štefanom Androvičom, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 82 rokov. Pozostalým bolo z rúk náčelníka
SLSK odovzdané vodácke vyznamenanie in memoriam “Veľká ryba” za skautskú odbornosť.
• Už v roku 2011 bol vrámci príprav stredoeurópskeho jamboree na Liptove vytvorený kompaktný
medzinárodný vodácky tím pre sekciu AQUA.
Úspech podujatia i samotnej vodáckej programovej časti napomohol intenzívnejšej integrácii vodáckej odnože skautov na národnej úrovni
a zmotivoval vodných skautov pre ďalšiu prácu
vprospech materskej organizácie.
• v septembri 2012 bol delegát vodných skautov za
SLSK, Ondrej Odokienko (Trysko), zvolený do šesťčlennej skupiny Odysseus Group, ktorá je orgánom
vodných skautov pri WOSM. Br. Trysko prevzal
zároveň funkciu hlavného kapitána po odstupujúcom bratovi Jurajovi Vančovi.
• v tomto roku prebehol druhý ročník Kormidelníckeho kurzu organizovaného z národnej úrovne
Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS).
• zintenzívnila sa spolupráca a výmena skúseností
i ľudských zdrojov s vodnými skautmi zo Zväzou
skautov maďarskej národnosti (ZSMN).
• zrealizovali sa celoslovenské vodácke skautské
kurzy Kanoe a Eskimák 2012.
• začala intenzívna príprava prvého ročníka Kapitánskej lesnej školy 2013/14.

2013

• prebehol prvý ročník Kapitánskej lesnej školy (KLŠ),
ktorá bola spojením základného kurikula vodcovskej
lesnej školy a špecifických vodáckych vodcovských
kompetencií. Na jej realizácii sa podieľali členovia
a inštruktori NAVS, ZSMN, Vlčiacko-včielkárskeho
kruhu a externí hosťujúci inštruktori z Junáka.
• Frekventanti KLŠ nadviazali spoluprácu so Slovenským zväzom jachtingu a zrealizovali prvý ročník
kurzu jachtingu na Oravskej priehrade. Propri tom,
vrámci svojej kapitánskej prípravy, naplánovali
a zrealizovali aj kurzy Eskimák a Kanoe 2013.
• posilnila sa spolupráca HKVS s Programovou
radou, Radou Kruhu dospelých skautov a skautiek,
Zahraničnou radou a Radou pre vzdelávanie. HKVS
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sa iniciatívne zapojil do prebiehajúcich pracovných
skupín na národnej úrovni.
• 29. júna 2013, na vodáckych skautských dňoch
v Zemnom, bolo bratovi Zoltánovi Asztalosovi zo
Zväzu skautov maďarskej národnosti z rúk nášho
hlavného kapitána udelené vyznamenanie “Veľká
Ryba” za prínos do rozvoja vodného skautingu. Brat
Zoli sa po niekoľko rokov aktívne angažoval v príprave a zabezpečení podujatí AQUA a medzi vodnými
skautmi je vnímaný ako hybná sila tejto skautskej
odnože na Slovensku už od deväťdesiatych rokov.

2014

• vďaka podpornéhmu programu Komprax bol banskobystrickým vodáckym tímom v zložení: Ondrej
Mihaľko (Supo), Ondrej Odokienko (Trysko) a Pavol
Kukla (Vosky), pod odborným dohľadom lodného
majstra Jiřího Káňu – Hurvajsza (skautský prístav
Viribus Unitis, Ostrava), úspešne zrealizovaný
skautský lodiarsky workshop a postavená prvá slovenská skautská plachetnica typu Gypsy – “Margita”, ktorá bola následne staviteľmi prepožičaná
do užívania 59. zboru Barbakan v Banskej Bystrici.
• piati frekventanti KLŠ: Marek Pleško (Marcus),
Ondrej Mihaľko (Supo), Pavol Ševčík (Bari), Peter
Nather (Chamurapi) a Mária Malinová (Maša)
úspešne zložili kapitánske skúšky a následne
v priebehu roka odborne zastrešili realizáciu kurzov Kanoe, WW a Eskimák.
• v auguste 2014 lodiarske tímy z Banskej Bystrice
a Nitry zrealizovali v Hornom Taráni pri Nitre, pod
dohľadom lodného majstra Lukáš Klepka – Bidla
(skautský prístav Viribus Unitis, Ostrava), úspešnú
stavbu dvoch ďalších skautských plachetníc typu
Gypsy: “Calipso” a “Besná” ,
• 10. – 14. Septembra 2014 sa v belgických Brugách
konal európsky seminár vodných skautov, Eurosea
12, na ktorom sa zúčastnil náš delegát Pavol Kukla
(Vosky) – novovymenovaný ambassador SLSK pri
Odysseus Group.
• v septembri 2014 sa na Oravskej priehrade konal
druhý ročník kurzu jachtingu a prvá slovenská
skautská regata AQUAERIS, na ktorej sa popri českých skautských plachetniciach P550 predstavili aj
slovenské skautské lode. Hlavný konštruktér lode
“Calispo” z nitrianskeho tímu, Juraj Konečný, získal
putovné ocenenie za najlepšie konštrukčné riešenie skautskej lode G-450.
• na jeseň 2014 sa konalo druhé prípravné stretnutie
prípravného tímu AQUA 2015. Termín nadchádzajúceho podujatia bol stanovený na 9.-16. august
2015 s predpokladaným počtom 200 účastníkov
a umiestnením (opäť po rokoch) na námestovskej
strane Vodnej nádrže Oravská priehrada.
• 20. septembra 2014 bolo pred účastníkmi skautskej
regaty v Trstenej – Ústie nad priehradou z rúk hlavného
kapitána udelené vodácke skautské vyznamenanie
“Rád Čiernej perly” br. Ondrejovi Mihaľkovi – Supovi.
Vyznamenanie bolo udelené za príkladný osobný rozvoj členov organizácie skrze vodný skauting a oddanú
službu v národnom vodáckom skautskom tíme.
18

