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SLOVO NA ÚVOD

Milí priatelia a priaznivci nášho zboru,

držíte v rukách výročnú správu o čin-
nosti nášho zboru v uplynulom roku. 
Ten bol, ako vieme, výnimočný aj tým, 
že náš zbor oslavoval 25. výročie fun-
govania. Chcela by som ešte raz nám 
všetkým zaželať odvahu do ďalších 
rokov, nech kráčame so zdvihnutou 
hlavou, nie však príliš vysoko, aby 
sme si všímali krásu okolo nás a príle-
žitosti poslúžiť. 
Teší ma, že aj tento rok sa nám po-
darilo vytvoriť priestor pre mladých 
ľudí, aby zmysluplne trávili svoj čas a 
nebáli sa ísť aj za svoje hranice. Zorga-
nizovali sme množstvo pekných akcií, 
zvolili sme nových vodcov, spoznali 
sme nové zborové logo, viacerých 
mladých lídrov sme nechali vzdelávať 
sa na národných skautských kurzoch, 
rozniesli sme Betlehemské svetlo do 
mnohých farností v žilinskom okrese 
atď.

Za to všetko veľké ĎAKUJEM najmä 
tým, ktorí venovali svoj čas druhým, 
teda radcom, vodcom a ich „pomoc-
níkom“, ale aj rodičom za prejavenú 
dôveru, saleziánom a všetkým pod-
porovateľom. V neposlednom rade 
ďakujem Bohu a verím, že naše skaut-
ské cesty sú jeho cestami.

Soňa Hodasová (Solnička)
vodkyňa 25.zboru VODOPÁD Žilina



O SKAUTINGU

Poslaním skautingu je prispieť k plnému 
rozvoju mladého človeka a jeho prípra-
ve na plnohodnotný život. Rozvíjame 
jeho vedomosti, schopnosti a postoje v 
telesnej, intelektuálnej, citovej, sociá-
lnej, duchovnej a charakterovej oblasti v 
súlade so zásadami stanovenými zakla-
dateľom skautského hnutia.
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Náš skautský zbor založili skauti-sa-
leziáni v roku 1990. Odvtedy fungu-
jeme pri saleziánoch v Žiline, ale po-
stupne sme sa rozrástli aj do Bytčice 
a pred pár rokmi do Podhoria. Mo-
mentálne sa tešíme veľkému počtu 
členov, ktorí sú rozdelení v 5 oddie-
loch, 12 družinách a troch roverských 
patrolách. Mnohí naši mladí sú aktívni 
na oblastnej i národnej úrovni. Spá-
jajú nás spoločné ciele, zážitky, no aj 
zvyky a tradície, ku ktorým neodmy-
sliteľne patrí spoločný celozborový 
letný tábor.

Skauting je dobrovoľná, nepolitic-
ká, výchovná organizácia pre mla-
dých ľudí, otvorená všetkým bez 
rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, 
náboženského vyznania alebo poli-
tického presvedčenia. 

Jeho história siaha až do roku 
1907,kedy sa uskutočnil prvý (pokus-
ný) skautský tábor na ostrove Brown-
sea, pri Británii. Viedol ho generál 
Robert Baden-Powell (BP), zakladateľ 
skautského hnutia. Na Slovensko sa 
skauting dostal v roku 1913.

Slovenský skauting (SLSK) je obči-
anske združenie s celoslovenskou pô-
sobnosťou, založené a registrované 
pod¬ľa Zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-
žovaní občanov. Venuje sa výchove, 
neformálnemu vzdelávaniu a voľno-
časovým aktivitám pre deti a mládež. 
Je členom svetových orga¬nizácií 
skautov WOSM a skautiek WAGGGS.

 

 

 



VEDENIE ZBORU

SOŇA HODASOVÁ
vodkyňa zboru
zástupca: Daniela Huliaková

DÁVID HEGLAS
vodca 1. oddielu Makaki
zástupca: Daniela Huliaková
VIKTÓRIA KRUTÁKOVÁ
vodkyňa 3. oddielu Aldarion
zástupca: Miriam Chromčíková

JAKUB HARZEK
vodca 16. oddielu Rysy
zástupca: Peter Kyška

MICHAELA CHRZOVÁ
vodkyňa 2. oddielu Berušky
zástupca: Martina Halousková

MARIÁN BERGER
vodca 19. oddielu Falco, hodpodár
zástupca: Tomáš Buček 03

21 rokov, študentka učiteľstva slo-
venského, francúzskeho jazyka a lite-
ratúry v BA, absolventka vodcovskej 
lesnej školy (LŠ) SELŠ (2013).Do skau-
tingu vstúpila v roku 2007, pôsobila 2 
roky ako radkyňa, 2 roky ako oddielo-
vá vodkyňa.

19 rokov, študentka Gymnázia sv. 
Františka z Assissi v ZA, absolvent-
ka radcovského kurzu, SELŠ (2014). 
Skautingu sa venuje od roku 2005, 2 
roky ako radkyňa. Je spoluorganizá-
torka oblastných radcovských kurzov 
a celoslovenskej akcie Radcovské fó-
rum.

25 rokov, študent inžinierskej geoló-
gie v BA. Skautingu sa venuje odma-
lička, ako bolo v rodine zvykom, teda 
už od roku 1997.

18 rokov, študent Gymnázia sv. Fran-
tiška z Assissi v ZA, absolvent radcov-
ského kurzu a momentálne účastník 
LŠ Safari. Skautom je od roku 2008, 3 
roky pôsobil ako radca.

20 rokov, študentka predprimárneho 
vzdelávania v BB, absolventka rad-
covského kurzu, LŠ Safari (2014). Je 
skautkou od roku 2009, 2 roky bola 
radkyňa. Spoluorganizuje oblastné 
radcovské kurzy a celoslovenskú ak-
ciu Radcovské fórum.

18 rokov, študent Bilingválneho gym-
názia Milana Hodžu v Sučanoch, ab-
solvent radcovského kurzu a momen-
tálne účastník LŠ Safari. V skautingu 
je od roku 2008, 2 roky pôsobil ako 
radca.
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Oddiely a družiny:

1. oddiel Makaki: 
Združuje starších roverov (23+), ktorí 
už nie sú aktívne činní, ale snažia sa 
byť k dispozícii. :)

2. oddiel Berušky: 
včielky (dievčatá, 6-11 rokov)
Družiny: Koaly, Opičky, Sedmokrásky

3. oddiel Aldarion: 
skautky (12-15 rokov)
Družiny: Polárne líšky, Prasiatka, 
Veveričky

16. oddiel Rysy: 
vĺčatá (chlapci, 6-11 rokov)
Družiny: Leguány, Diviaky

19. oddiel Falco: 
skauti (chlapci, 12-15 rokov)
Družiny: Gorily, Medvede, Pirane
 

Členstvo
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Prehľad za posledné roky

Pomer chlapcov k dievčatám

2012 2013 2014 2015

Počty v jednotlivých 
vekových kategóriách

ZLOŽENIE ZBORU
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AKTIVITY

420 družinoviek = 840 hodín (týždenné stretnutia družín)  

25 oddielových akcií = 41 dní = 984 hodín 

8 Klepáčov = motivačno-formačno-plánovacie stretnutia mladých lídrov

  Pravidelné akcie, 

ktoré sú základom 

našej činnosti.
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Sviatok sv. Juraja
24. apríl patrí sviatku sv. Juraja, pat-
róna skautov – „moderných rytierov“. 
V rámci spolupráce všetkých skautov 
v Žiline sme oslávili tento deň mest-
skou hrou a slávnostnou sv. omšou 
v Katedrále Najsvätejšej Trojice.

Oslava 25. výročia zboru
Tradičná guláška mala tento rok sláv-
nostný rozmer. Náš zbor sa dožil 25. 
výročia. Všetci skauti nášho zboru, ich 
rodičia, priatelia a sympatizanti sme 
sa stretli pri dobrom jedle, pri spoloč-
ných hrách, aby sme si pripomenuli 
históriu a tiež, aby sme sa tešili z prí-
tomnosti. Záverečnou bodkou bolo 
odhalenie nového zborového loga.

Výlet na Filoménu
Stalo sa už tradíciou, že sa vo vianoč-
nom období vyberieme do hôr udržať 
si kondičku. Tento rok sme zmenili 
deň aj destináciu (išlo sa 29.12. na 
Veľký Choč), ale svojich priaznivcov si 
akcia udržala

 a mnoho iných...

Tábor Mošovce 2015
Letný skautský stanový tábor. Týž-
deň, dva, či tri v náručí veľkofatran-
skej prírody, kde sme hľadali a na-
chádzali pravé hodnoty priateľstva, 
radosti zo života. Asi 90 účastníkov    
v troch turnusoch, ktorí si sami po-
stavili a spravovali celý tábor.  To sú 
zážitky, posilnené len minimálnym 
kontaktom s civilizáciou, čo ostávajú 
snáď na celý život.

Betlehemské svetlo
Svetlo pokoja zapálené v Betleheme 
sa pred Vianocami šíri do mnohých 
nielen európskych krajín. Je výsadou 
nás, skautov, že tomu môžeme napo-
môcť. Už druhý rok sa nám v spolu-
práci s biskupským úradom podarilo 
zorganizovať slávnostné odovzdanie 
Betlehemského svetla biskupovi Ži-
linskej diecézy, ktoré potom on sám 
predal zástupcom mesta Žilina, rôz-
nych škôl, organizácií atď., pôsobi-
acich v meste. Následne naši skauti 
rozniesli toto svetlo do viacerých far-
ností a domácností.



HOSPODÁRENIE

PODPORA

Príjmy

Registrácia SLSK
Dotácia MŠ SR
Daň z príjmov (2%)
Tábor (účastnícke poplatky)
Členské príspevky, dary

Spolu

Podporili nás:

Ministerstvo školstva SR - dotácia
RK farský úrad Žilina-Bytčica - priestory
Saleziáni don Bosca - priestory a i.
Obec Podhorie - priestory
G plus, s.r.o. - odvoz materiálu a i.
Margita Matiová - vedenie účtovníctva

Všetkým srdečne ďakujeme.

Výdavky 

Registrácia prevedená na SLSK
Dataprojektor s príslušenstvom
Cestovné výdavky
Tábor
Vzdelávanie, kurzy, podpora v 
hmotnej núdzi a i.

Spolu
----------------------------------------
Rozdiel príjmov a výdavkov

€

1143,-
740,-

1411,-
4844,-

868,-

9006,-

€

1143,-
686,-

97,-
4590,-

300,-

7918,-
---------
1088,-

Sledujte:  www.zborvodopad.webnode.sk

Podporte nás:

- 2% z dane - tlačivo bude k dispozícií na našej stránke
- materiálom od kancelárskeho až po tábornícky
- možnosťou dopravy materiálu na tábor
- finančne / ubytovanie na akcie
- tlač materiálov
- ...
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