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SLOVO NA ÚVOD

Čo zasejeme, to budeme žať.

Nedávno sme boli na rodinnej dovo-
lenke s Makakmi na Makove. Pre nás 
bola táto dovolenka úplne novým 
pojmom. Keď idete na dovolenku, 
idete oddychovať, vegetiť, športo-
vať, venovať čas tomu, na čo ste ho 
nemali v priebehu roka alebo si jed-
noducho spraviť psychohygienu. Nie, 
žeby sme tam takéto niečo nezažili, 
ale popri rodičovských povinnostiach 
toho bolo menej ako si človek pred-
stavoval. Neberte to ako niečo, na čo 
by som sa sťažoval, len konštatujem 
situáciu. Popri večerných herných sto-
loch mi v priebehu diskusie Barča po-
vedala: ,,Čo zaseješ, to budeš aj žať.“ 
Odvtedy mi táto veta rezonuje v hla-
ve a jej venujem aj tento úvodník.

Každý rok zbor zažíva významné zme-
ny. Minulý rok sme sa sťahovali zo sta-
rých priestorov, pred dvoma rokmi 
sme sa sťahovali tiež, v rokoch 2014 
a 2015 sa vymenila snáď celá zborová 
rada... A takto by sme mohli pokračo-
vať až do začiatku vzniku nášho zbo-
ru.

Tou hlavnou tohtoročnou zmenou by 
mala byť výmena značnej časti zboro-
vej rady – vedenia zboru. Tento cyk-
lus nás stretáva v intervaloch každých 
3-5 rokov. Mohli by sme to brať nega-
tívne, ale nie je to tak. Jednoducho, 
oddieloví vodcovia už odovzdali od-
dielom, čo mohli, zborový vodca zbo-
ru, čo vedel a prišiel čas prenechať 
štafetu mladším, s novými víziami, 
nápadmi a energiou, ktoré dajú ďalej. 

Otázkou je, čo tu ostane po nás. 
V akom stave ponechám oddiel/zbor 
nástupcovi? A tu sa vrátim k Barčinej 
vete: ,,Čo zaseješ, to budeš aj žať.“ 
Koľko času a energie sme venovali 
do našich družín, oddielov či zboru, to 
všetko sa na nich odrazí. Či sme po-
mohli naším deckám rásť, rozvíjať sa, 
pracovať na sebe. Možno to neuvidí-
me hneď, možno ani o pár mesiacov 
alebo rokov. Každopádne, naši radco-
via a vodcovia nás ovplyvnili v nema-
lej miere a my sme ich vizitkou. A tak 
isto sú teraz našou vizitkou tí mladší.

Na záver dodám už len slová sloven-
ského rapera Michala Dušičku: 
,,A niekto sedí v tieni, lebo niekto 
sadilstrom už dávno predtým.A tr-
pezlivo staral sa oňho, kým stal sa 
veľkým,bol mu všetkým, takže bol ob-
čas ničím...“

Tomáš Buček - BUČO, vodca zboru



Poslaním skautingu je prispieť k plné-
mu rozvoju mladého človeka a jeho 
príprave na plnohodnotný život. Roz-
víjame jeho vedomosti, schopnosti 
a postoje v telesnej, intelektuálnej, 
citovej, sociálnej, duchovnej a charak-
terovej oblasti v súlade so zásadami 
stanovenými zakladateľom skautské-
ho hnutia.

Členovia svoju činnosť vykonávajú 
dobrovoľne a bez nároku na akúkoľ-
vek odmenu.
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25. zbor Vodopád založili skauti v spo-
lupráci so saleziánmi v roku 1990. 
V júli 2016 sme sa však so saleziánmi 
rozlúčili a presťahovali sa do novej 
klubovne na Jánošíkovej ulici a neskôr 
do priestorov Obchodnej akadémie 
sv. Tomáša Akvinského. Momentálne 
máme zaregistrovaných 128 členov 
v 5 oddieloch a 12 družinách

Slovenský skauting je občianske zdru-
ženie s celoslovenskou pôsobnosťou, 
založené a registrované pod¬ľa Zá-
kona č. 83/1990 Zb. o združovaní ob-
čanov. Venuje sa výchove, neformá-
lnemu vzdelávaniu a voľnočasovým 
aktivitám pre deti a mládež. Je čle-
nom svetových organizácií skautov 
WOSM a skautiek WAGGGS a hlási sa 
k ich poslaniu a metódam.

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

Myšlienku skautingu založil britský 
generál Robert Baden-Powell (Bí-Pí). 
Za jeho počiatok sa pokladá prvý 
skautský tábor, ktorý sa konal v roku 
1907. Na Slovensko sa prvýkrát skau-
ting dostal v roku 1913.

O SKAUTINGU



Prehľad za posledných päť rokov

Pomer chlapcov k dievčatám

Počty podľa vekových kategórií

2014 2015 2016 2017 2018

ZLOŽENIE ZBORU
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VODCA ZBORU

27 rokov, ženatý, otec Terezky. 
Záchranár v rýchlej zdravotnej službe. 
Absolvent Slovenskej ekumenickej 
lesnej školy (2011)

 Tomáš Buček
tomas.bucoo@gmail.com         0907 473 594

VÝVOJ ČLENSTVA
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ODDIELY

2.ODDIEL BERUŠKY
vodkyňa: Martina Halousková
martinahalouskova@gmail.com   0949 755 871

22 rokov, študentka Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave.absolventka Vod-
covskej lesnej školy Safari (2018) 

Oddiel včielok – najmladších skautiek 
vo veku 9 až 11 rokov. Dievčatá sa 
stretávajú počas roka na spoločných 
oddielových výletoch a víkendových 
akciách, ale aj každý týždeň v troch 
rôznych družinkách. Zažívajú tam 
spolu nové dobrodružstvá, učia sa 
základom skautskej praxe a budujú 
nové kamarátstva. Tento rok sa prí-
beh etapovej hry odohráva v prítom-
nosti lesných víl. Po tom, čo dievčatá 
na prvej oddielovej akcii objavili 
v centre nášho mesta stratenú lesnú 
vílu, snažia sa pomôcť jej nájsť jej ka-
marátov a stratený les a víla ich zas 
na oplátku snáď naučí čo-to o kúzlach 
prírody. V oddiele máme dve ostrieľa-
né družiny Snežné Sovy a Pávy. Snež-
né Sovy tento rok vedú radkyne Čoko 
a Evka a každý utorok ich nájdete 
v našej žilinskej klubovni, s družinkou 
Pávov sa zas v Podhorí stretáva každý 
pondelok ich radkyňa Lucka. Okrem 
toho máme v oddiele aj nováčika, 
včielkovskú družinu Chameleóny, 
ktorým sa venuje ich radkyňa Ema.
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3.ODDIEL ALDARION

vodkyňa: Viktória Krutáková
viktoria.krutakova@gmail.com     0944 484 591

22 rokov, absolventka slovenskej eku-
menickej lesnej školy (2015), študent-
ka fyzioterapie v BB. Spoluorganizá-
torka Líderskej rangerskej školy a ce-
loslovenskej akcie Radcovské fórum.

Družiny: Koaly, Srnky – skautský vek 
(12 rokov), Intergalaktické prasiatka 
–rangerský vek (15 rokov)
Počas uplynulého roka sa dievčatá 
spoločne snažili priučiť rôznym čnos-
tiam – bola to odvaha, vďačnosť, ná-
dej, vytrvalosť, spolupatričnosť, po-
kora a miernosť. Priúčali sa ich 
od významných žien z histórie, ktoré 
ich sprevádzali každou oddielovkou. 
Navštívili mnoho pekných miest 
a zažili kopec príjemných spoločných 
zážitkov. 
Tento školský rok sa rozhodli, že sa 
chcú priučiť čo-to o občianstve. Začali 
v roku 1907, kedy sa začala písať his-
tória skautingu. Prešli si vojnou 
a vznikom, resp. oslavou 1. českoslo-
venskej republiky a takisto aj prvým 
celosvetovým stretnutím skautov –
Jamboree. Čo ich ešte čaká ďalej 
a aké prekážky musel prejsť skauting 
i ľudia v 20. storočí, sa ešte len dozve-
dia...



06

ODDIELY

vodca: Marián Berger
majo.b10@gmail.com                0902 587 835

19.ODDIEL FALCO

21 rokov, študent informatiky na Ži-
linskej univerzite, absolvent Vodcov-
skej lesnej školy Safari   (2016).

Oddiel Falco sa tento rok rozrástol o 
mladých skautov. Je to družina Bob-
rov, ktorá sa pridala počas letného 
tábora. Ďalej fungujú družiny Pirane, 
Mamuty a Medvede. Gorily po 7 ro-
koch ukončili družinovky, pridali sa 
do patroly Power Rangers a niektorí 
vedú vlastné družiny. Počas tohto 
roku pre členov pripravili program, 
v ktorom spoznávajú a „opravujú“ zá-
kutia histórie ľudstva. Vodca, Majo, sa 
rozhodol, že je čas niekomu posunúť 
funkciu vodcu oddielu a tak hľadajú 
nástupcu. Veria ale, že to nebude žia-
den problém. Majú totiž super členov.

vodca: Jakub Harzek
j.harzek@gmail.com                         0949 497 817

16.ODDIEL RYSY

21 rokov, študent učiteľstva na Kato-
líckej univerzite v Ružomberku, absol-
vent Vodcovskej lesnej  Školy Safari 
(2016). 

V tomto oddiele sú chlapci od 7 do 12 
rokov. Tento rok fungovali 2 družiny. 
Sokoly z Podhoria. Je to stará družina, 
z ktorej chlapci postupne prechádza-
jú do skautského oddielu. Družina 
Svišťov je v Žiline, funguje od sep-
tembra 2017 a sú veľmi neposední :) 
Radcom dajú naozaj zabrať. Pred le-
tom boli chlapci na Hričovskom hra-
de, na Kľaku a hlboko v oravských le-
soch pri Zákamennom. Viacerí chlapci 
boli tento rok prvýkrát na tábore. Je 
to najväčší zážitok z celého roka. Sep-
tember začali v kovbojskom duchu. 
Na výprave v neskorú jeseň vyšli 
na Ľadoňhoru, ktorá bola v zapadajú-
com slnku ako krajina Hobitov.
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1.ODDIEL MAKAKI

vodca: Dávid Heglas
davidheglas@gmail.com           0908 218 134

28 rokov, ženatý, otec Magdalénky. 
Hydrogeológ

Tento oddiel zoskupuje dospelých 
skautov a skautky, ktorí sa z dôvodu 
pracovného alebo rodinného vyťaže-
nia nemôžu aktívne zapájať, no stále
sa cítia členmi zboru. Sú ochotní 
prikladať ruku k dielu všade tam, 
kde je to potrebné. Mladé rodinky sa 
stretávajú, organizujú výlety či rodin-
né dovolenky a vychovávajú budúcu 
generáciu nášho zboru :). Tento rok 
vznikla aj skupina skautských mami-
čiek, ktoré sa každý utorok stretávajú 
v klubovni, kde sa spoločne modlia.
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AKTIVITY

Celoslovenská
Turnaj Mekyho Žbirku
Jedného krásneho dňa, sa družina In-
tergalaktických prasiatok rozhodla, 
zorganizovať národnú akciu, tu v na-
šej krásnej Žiline. Možno niektorí po-
znáte a možno nie, paródiu na celo-
svetovo známeho Harryho Pottera. 
Táto paródia sa volá Dano Drevo 
a Turnaj Mekyho Žbirku. Keďže dru-
žina obidve tieto diela zbožňuje, roz-
hodli sa, že práve toto je téma 
na mestskú hru. Plánovanie bolo veľ-
mi náročné, ale nakoniec sme všetky 
pyšné, že sa z dňa 8.6. na 9.6.2018 
uskutočnila táto neobyčajná hra, s eš-
te neobyčajnejším menom.  Hra pre-
biehala v nočnej Žiline a po prebdenej 
noci sa všetci, síce trochu nevyspaní, 
ale radi, že to zvládli v pokoji rozišli 
domov. Niekto na východ, niekto na 
západ, juh, či ešte severnejšie od Žili-
ny. Keďže na túto akciu prišlo zhruba 
40 ľudí z celého Slovenska, dovolíme 
si povedať, že je to najväčší družino-
vý úspech. A máte šťastie, pretože ak 
ste nemohli prísť na Turnaj Mekyho 
Žbirku, možno vás čaká pokračovanie, 
ktoré si nemôžete nechať ujsť!   

Počas roka prebehne približne 440 družinoviek, každotýždenných stretnutí, 
čo predstavuje asi 880 hodín. Oddielové akcie, stretnutie celého oddielu sa 
uskutočňujú približne 25 krát za rok a predstavujú asi 41 dní, čo je 984 hodín.

Zborová
Tábor - Dobyvatelia Európy
Skautský rok sme zavŕšili letným tá-
borom, kde si zmeralo svoje sily päť 
starých európskych kmeňov. Skupi-
ny Keltov, Rimanov, Vikingov, Hunov 
a Slovanov sa počas dvoch týždňov 
snažili dobyť čo najväčšie územie. 
Boje však neprebiehali krvavým spô-
sobom ako za starých čias. Kmene 
museli ukázať, že majú odvážneho 
ducha, inteligenciu, kreativitu a že 
dokážu medzi sebou spolupracovať, 
za čo ich bájni bohovia hodnotili bod-
mi. Absolútnym víťazom sa stal kmeň 
Slovanov, ale do dejín sa zapísali aj 
všetky ostatné kmene, keď spoločne 
zachránili kontinent pred potopou. 
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Zborová
Zahájenie roka s Phineasom a Ferbom
Školský rok už fičal naplno, keď sme 
sa 21. – 23. septembra preniesli 
na chvíľu do letných prázdnin spolu s 
postavičkami Phineasa a Ferba 
a všetkými milovaným vtákopyskom 
Perrym. Phineas a Ferb počas prázd-
nin dávali dokopy rôzne vynálezy, ale 
začal sa školský rok a ich tvorivé nad-
šenie pohltilo učenie. Preto sme sa im 
rozhodli pomôcť a spoločne sme  zo-
strojili „časobránu“ a preniesli sa tak 
naspäť do letných prázdnin. Na druhý 
deň ráno sme však zistili, že nám chý-
ba vtákopysk Perry. Vďaka šifre sme 
zistili, že ho uniesol doktor Doofen-
schmirtz, ktorého sme chytili pri hvez-
dárni a Perryho sme vyslobodili. Jeho 
nájdenie sme oslávili a začal program 
pre rangerov, súčasťou ktorého bolo 
natáčanie reportáží na poctu redak-
tora Joža Kubányho.  Začiatok skaut-
ského roka bol intenzívny a chceme,a-
by bol taký po celý čas.

Pre verejnosť
Zborová grilka
Pre náš zbor je už tradíciou stretnúť 
sa každý rok v máji na spoločnej Gril-
ke. Skôr, než začnú prípravy na tábor, 
zídeme sa ako veľká rodina, od našich 
včielok a vĺčat až po oldskautov 
a skautských rodičov. Krásne poobe-
die tak strávime pri grilovaní, hraní 
hier a pri spoločných rozhovoroch. 
Tento rok sa grilovačka konala na no-
vom mieste, stretli sme sa na Stanici-
Záriečie. Rodičia, ktorí prišli, si moh-
li prezrieť fotky z uplynulého roka, 
vypočuť si informácie o blížiacom sa 
tábore a porozprávať sa s radcami 
družín. Poobedie nám všetkým rýchlo 
ubehlo a tak sme sa plní očakávaní 
na tábor pomaly odobrali domov. 

Pre verejnosť
Ples
Zborový ples sa stal už tradičnou ak-
ciou nášho zboru. Počas plesovej se-
zóny sa rodičia, sympatizanti a členo-
via zboru spoločne nechávajú unášať 
hudbou. Nechýba prezentácia fotiek, 
zábavné úlohy či kvíz a samozrejme 
tombola. Na parkete si každý nájde 
ten svoj žáner a tancuje sa až do rána 
bieleho. 
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AKTIVITY

Verejnoprospešná
Zbierka Vlčie maky
Dňa 11.11. je medzinárodný deň Voj-
nových veteránov na pamiatku všet-
kým, ktorí padli za obeť prvej sve-
tovej vojne. Jeho symbolom je kvet 
červený mak. Po Slovensku sa  orga-
nizovali zbierky na počesť tohto dňa. 
Jedna z takých organizácii je aj Post 
Bellum, ktorá všetky vyzbierané pe-
niaze použije na zachytenie príbehov 
pozostalých, aby sa na nich nezabud-
lo.  Družina Intergalaktické Prasiatka 
sa iniciatívne rozhodla do tejto akcie 
zapojiť. Počas dňa sa stretli s mno-
hými problémami, ktoré našťastie 
vyriešili. Stretli rôznych zaujímavých 
ľudí, veľmi milých a ochotných, ale aj 
menej príjemných. Nakoniec tento 
deň úspešne (po zhruba 5 hodinách 
rozdávania) prežili a vyzbierali cel-
kom slušnú sumu a so spokojnosťou 
sme sa všetky tri (Ema, Evka, Laura), 
rozišli domov.

Verejnoprospešná
Odklínanie hradu Hričov
Cez národný projekt Odklínanie hra-
dov sme zapojení do pomoci zachova-
nia hradu Hričov. Spolupracujeme 
s občianskym združením priateľov 
Hričovského hradu, ktorí práce 
na hrade menežujú. Tento rok sme 
úspešne absolvovali 3 brigády, počas 
ktorých sa na hrade čistilo priestran-
stvo, zbavovalo sa náletových krovín, 
pripravovali sa kamene na murárske 
práce a mnoho ďalšieho.
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Verejnoprospešná
Upratovanie Hájika
Dňa 21. Apríla 2018 sme neváhali 
a znovu sme sa rozhodli v krásnu ap-
rílovú sobotu vydať do boja s odpad-
kami. Akcia sa uskutočnila už tradične 
na schodoch na žilinské sídlisko Hájik 
– „Serpentíny“. Bola to akcia organi-
zovaná v spolupráci s Ekocentrum Le-
sopark, Eko Friendly Žilina a VegGO, 
enviromentálnymi organizáciami 
v Žiline.
Celkovo sme upratovali približne 
2 hodiny. Práca, aj keď nie jednodu-
chá, nezastrašila 13 mladých ľudí, 
ktorí sa vedeli pri práci zabaviť, 
pousmiať. Prispeli tak k dobrej veci 
a ktovie, možno si ľudia zobrali prí-
klad, a posnažia sa neznečisťovať 
mesto odpadkami.

Verejnoprospešná
Vianočný punč so seniormi
Vianočný večierok môže mať rôzne 
podoby. My sme sa stretli 7.12.2018  
priamo v domove dôchodcov na Vl-
čincoch a podarilo sa nám namiešať 
medzigeneračnú výmenu  ako  sa 
patrí! Od starších roverov z oddielu 
Makaki a ich pármesačných  potom-
kov, cez skautov z družiny Pirane, 
po našich hostiteľov, ktorí už mali ur-
čite čosi po 50tke ;-) Pri jednom stole 
sme spolu vyrábali anjelov 
z hliny a popri tom sme sa stihli aj po-
rozprávať. Otecko z oddielu  Makaki 
zatiaľ navaril vianočný punč - žiaden 
strach, aj v nealko verzii.  Keďže 
k Vianociam patria darčeky, tak sme 
centru Letokruhy odovzdali materiál 
na tvorivé dielne v hodnote 150 eur. 
Naša návšteva nám ukázala, že aj 
v domove dôchodcov je počuť smiech 
a  že vek je často otázkou nastavenia 
mysle. Poďakovanie patrí pani Janke 
Staňovej a ďalšiemu personálu Cent-
ra sociálnych služieb Letokruhy. Dar-
ček sa nám podarilo zakúpiť vďaka 
spoluúčasti na potravinovej zbierke 
TESCO (2017) a finančnému príspev-
ku od Slovenskej katolíckej charity. 



HOSPODÁRENIE

PODPORA

Podporili nás:

Ministerstvo školstva SR - dotácia
Tlačiareň FORK - tlač
Margaréta Matiová - vedenie účtovníctva
Západoslovenská energetika 
- Odklínanie hradov - Hričov
Rodina Hodoňovcov, Kebluškovcov, 
Jozef Mihalčin - finančný dar

Všetkým srdečne ďakujeme.

Sledujte:                     www.zborvodopad.sk

Podporte nás:

- 2% z dane
- materiálom: kancelárskym, 
  táborníckym, remeselníckym, ...
- možnosťou dopravy na tábor
- poskytnutím ubytovania na akcie
- tlačou materiálov
- finančne
- ...
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Príjmy

Registrácia SLSK
Dotácia MŠ SR
Daň z príjmov (2%)
Tábor (účastnícke poplatky)
Členské príspevky
Dary
Benefičný ples
Odklínanie hradov
Dotácia na mestskú hru
Dar Tesco
Spolu

Výdavky 

Registrácia prevedená na SLSK
Nájomné za klubovňu
Energie
Tábor
Odkínanie hradov
Mestská hra
Zborová grilovačka
Materiál klubovňa
Tábornícky a skautský materiál
Dar Tesco (pomôcky pre DSS)
Spolu

€

1415,00
906,00

4593,77
4965,00

994,00
3119,52

598,77
34,61

100,00
187,22

16 913,89

€

1415,00
2000,00

68,40
4887,27

34,61
100,00
134,27
840,82

4705,26
194,14

14 379,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdiel príjmov a výdavkov +2 534,12
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