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Rok 2021 si pre nás pripravil veľa prekvapení, niektoré viac, iné menej očakávané.
Počas leta sme mohli usporiadať tábor a stretnúť sa s mnohými kamarátmi
takmer po roku stretávania vo virtuálnom priestore. O to viac sme si tábor užili,
hoci bolo naozaj náročné ho zorganizovať a dodržať všetky opatrenia. Na začiatku
školského roka sme mohli mať niekoľko družinoviek a oddielových akcií, avšak so
zimou dorazili aj ďalšie zákazy stretávania a tak sme museli niektoré plánované
akcie (napríklad zimný tábor) zrušiť a iné upraviť. Veríme že sa v najbližších rokoch
podarí obnoviť niektoré tradičné akcie a prípadne organizovať nové.
Dôležitou udalosťou bolo nadobudnutie novej klubovne. Po dlhej neistote nám ju
mestské zastupiteľstvo napokon schválilo a tak máme na najbližších dlhých 15
rokov pomerne istý skautský domov. Nachádza sa pri konečnej zastávke
Fatranská na Vlčincoch a bude si vyžadovať ešte veľa ďalšej práce, aby sme na ňu
mohli byť patrične hrdí. V júni sme dostali kľúčiky a niektorí naši starší členovia do
nej počas leta a na začiatku školského roka investovali veľa hodín svojho voľného
času.
Mnohé veci bolo potrebné vymeniť a opraviť a ďalšie na úpravy ešte len čakajú.
Okrem času a ochoty našich členov však treba na takýto projekt aj nemalé
financie. Ako iste viete, skautingu sa venujeme dobrovoľne a bez nároku na
finančnú odmenu a členské poplatky ako aj príspevky na naše výpravy a výlety sa
snažíme držať čo možno najnižšie, aby boli prístupné pre všetkých. Rád by som
Vás aj na tomto mieste poprosil, aby ste nám na našu klubovňu prispeli, pokiaľ
máte takú možnosť. Informácie nájdete v tejto výročnej správe, na našej
webstránke zborvodopad.sk alebo Vám poradí ktorýkoľvek náš skaut.
Chcem veľmi pekne poďakovať niektorým starším skautom a rodičom, ktorí nám
s klubovňou pomáhali občas aj po nociach, keďže inokedy nebol čas.
Heglasovcom, Hodoňovcom, Huliakovcom a ďalším. (Ak nám chcete pomôcť,
Vaše priezvisko nemusí nevyhnutne začínať na H.)
V našom zbore sa v tomto roku vymenili takmer všetci oddieloví vodcovia, ktorým
veľmi držíme palce, hoci začínajú v nepriaznivom čase, kedy sa človek môže veľmi
snažiť niečo pripraviť a stretne sa so zákazom stretávania alebo stíšenými
mikrofónmi, vypnutými kamerami a hluchým tichom. Budeme sa aj naďalej
snažiť vychovávať našich členov ku zodpovednému prístupu k prírode i ostatným
ľuďom. A spravíme všetko preto, aby sme vytrvali a dočkali sa časov, kedy sa
budeme môcť stretávať bez rúšok a dezinfekčných gélov na každom kroku.

Majo Berger – zborový vodca

SLOVO
NA ÚVOD



O SKAUTINGU

Skauting je dobrovoľná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ľudí,
otvorená všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania
alebo politického presvedčenia.

Skautské hnutie bolo založené britským generálom Robertom Baden-Powellom
(Bí-Pím), ktorý v roku 1907 zorganizoval prvý skautský tábor. Na Slovensko sa
skauting dostal v roku 1913.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju  mladého človeka a jeho príprave
na plnohodnotný život. Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so
zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia.

Členovia svoju činnosť vykonávajú dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek
odmenu.

Slovenský skauting (SLSK) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.
Venuje sa výchove, neformálnemu vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám pre deti
a mládež. Je členom svetových organizácii skautov WOSM a skautiek WAGGGS.

25. zbor Vodopád založili skauti v spolupráci so saleziánmi v roku 1990. V júli 2016
sme sa však so saleziánmi rozlúčili a presťahovali sa do novej klubovne na
Jánošíkovej ulici, neskôr do priestorov Obchodnej akadémie sv. Tomáša
Akvinského. Momentálne pôsobíme v novej klubovni na vlčincoch, ktorú si
postupne prerábame a zveľaďujeme, aby nám dlhé roky slúžila. Momentálne
máme 131 členov v 5 oddieloch a 13 družinách.



Marián Berger
24 rokov, študent (Žilinská Univerzita,
Fakulta riadenia a informatiky),
absolvent vodcovskej lesnej školy
Safari
+421 902 587 835
majo.b10@gmail.com
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VODCA ZBORU
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ODDIELY



Tomáš Masný (19. oddiel Falco)
18 rokov, študent (Gymnázium sv.
Františka z Assisi), účastník lesnej
vodcovskej školy Safari
+421 948 898 704
masnytomas5@gmail.com

Martin Kováč (16. oddiel Rysy)
19 rokov, študent (Spojená škola
Kráľovnej Pokoja)
+421 948 091 595
martin.kovac@sskp.sk

Dávid Heglas (1. oddiel Makaki)
31 rokov, ženatý, otec 3 princezien 
 Magdalénky, Ľudmilky a Helenky
Hydrogeológ
+421 908 218 134
david.heglas@gmail.com

Betka Harzeková (3. oddiel
Aldarion)
19 rokov, študentka (Gymnázium sv.
Františka z Assisi), absolventka
Líderskej rangerskej školy Equilibrium
+421 910 325 558
betka.hrzk@gmail.com

Ema Brozmannová (2. oddiel
Berušky)
18 rokov, študentka (Gymnázium sv.
Františka z Assisi), účastníčka lesnej
vodcovskej školy Safari, člen tímu
Družiny roka
+421 903 030 143
brozmannovae@gmail.com

ODDIELOVÍ VODCOVIA



Sme oddiel dospelých skautov,
ktorí chcú byť súčasťou 25-ky,
pretože tento zbor je jednoducho
ich srdcovkou a v skautingu vidia
zmysel. Máme za sebou mnoho
rokov aktívneho skautingu          
 a dnes sa snažíme skôr priložiť
ruku k dielu tam, kde nám to
naše pracovné a predovšetkým
rodinné záväzky dovolia. Tento
rok to bolo najmä pri vybavovaní
nových priestorov skautskej
klubovne, či pri roznášaní
Betlehemského svetla.   Stretáva-
me sa hlavne na rôznych
výletoch, opekačkách a  pravidel-
ných zimných a letných chatách.
Spomedzi žien – mamičiek
funguje aj skupinka Modlitieb
matiek. Aj tento rok nám veľmi
chýbala možnosť zúčastniť sa
tábora počas návštevného
víkendu, ale veríme, že o rok sa
opäť stretneme s našimi
skautskými bratmi a sestrami pri
táborovom ohni.

Teres R. 

ODDIEL MAKAKI1.

oddielový vodca
Dávid Heglas – Dejvid

19. ODDIEL FALCO

Milý  čitateľ,  sme  19. oddiel Falco
a vítame ťa pri čítaní výročnej
správy nášho oddielu. 
S piatimi družinami na konte
sme najväčší oddiel nášho zboru.
Z  týchto  družín  sú  4  rangerské
a jedna skautská, napriek tomu
sa považujeme za skautský
oddiel. Naše fungovanie, čím sa
myslia hlavne oddielové výlety,
bolo počas uplynulého roka
takmer eradikované, ak to máme
odborne pomenovať. Napriek
tomu sa pár vecí za ostatný rok
zmenilo. Novým oddielovým
vodcom   sa   stal   Tomáš   Masný
a jeho zástupcom sa stal Miky-
(Jakub Mikula). 
Čo sa týka nášho nadchádzajúce-
ho fungovania, vyvstávajú otázni-
ky   hlavne   čo   sa   týka  situácie,
v ktorej sa náš štát bude práve
nachádzať. S určitosťou môžeme
povedať len toľko, že sa na
rozbehnutie prezenčnej činnosti
veľmi tešíme. 

Tomáš M.

oddielový vodca
Tomáš Masný





Myslím, že sa nebudem mýliť,
keď napíšem, že aj tento rok
máme byť na čo hrdé. Kvôli
zhoršenej Covid situácii bola na
nejakú dobu obmedzená aj
skautská činnosť, no to nás ani
zďaleka nezastavilo v práci a  na-
predovaní....
Práve vďaka tejto nemilej situácii
sme sa naučili hrať s kartami,
ktoré nám boli dané a na
zasadnutiach oddielovej rady sa
začali rodiť nové kreatívne
nápady, ktoré by boli
uskutočniteľné aj z pohodlia
našich domovou a cez obrazovky
počítačov. Takto sa minulý rok
zrodila idea oddielovej zimnej
výzvy, ktorá trvala aj v Januári 
a Februári roku 2021, či online
akcia “Dobrú noc, Aldarion”, ktorá
nám každý týždeň spríjemnila
aspoň jedno nudné poobedie
doma.
Netreba zabúdať na to, že rok
2021 bol pre náš oddiel plný
zmien. Na prvej oddielovke tohto
školského roku sa k nám do
oddielu oficiálne pridala družinka
Pánd, ktorým sa v lete na
skautskom tábore úspešne
podarilo splniť nováčikovskú
skúšku a Verča odovzdala
vedenie oddielu Betke.

3. ODDIEL ALDARION

Tento rok nás veľa naučil , museli
sme improvizovať, kreatívne
rozmýšľať a často meniť plány na
poslednú chvíľu a to všetko nás
posunulo vpred. Nie nadarmo sa
hovorí: „čo ťa nezabije to ťa
posilní“... a preto všetky dúfame,
že aj budúci rok sa nám podarí
znova zažiť niečo nové, niečo sa
naučiť a splniť si naše
predsavzatia…

Nelka

oddielová vodkyňa
Alžbeta Harzeková





Sme oddiel, v ktorom sa
venujeme trom vĺčatským
družinám. Sú to Kobry, ktorých
radcovia sú Šimon Brezáni a Ikra;
Anakondy, ktorých radcovia sú
Mak a Šimon Heglas; Jaguáre,
ktorých radcami sú Matúš Hatala
a Ondrej Svitana. Martin Kováč,
ktorý bol pôvodne radcom
Kobier, sa tento rok stal
oddielovým vodcom. Oddiel sa
pomaly rozrastá a pribudli nielen
noví členovia, ale aj noví radcovia.
Aj keď to je v tomto období
pomerne ťažké, všetci sa snažia,
aby  vĺčatá  v  oddieli  napredovali
a aby boli stále lepšími.

Mak

16. ODDIEL RYSY

oddielový vodca
Martin Kováč

Oddiel včielok – najmladších
skautiek vo veku 7 až 11 rokov.
Dievčatá sa stretávajú počas roka
každý týždeň v troch rôznych
družinkách a aj na rôznych
akciách. Aj tento rok včielkovský
oddiel prechádza ťažkou skúškou
v podaní striedavého fungovania.
Nie vždy je to ľahké, ale my sa
nikdy nevzdávame a snažíme sa
z toho vyťažiť maximum. Družiny
fungovali  aj  v  online  prevedení 
a vtedy sa naozaj ukázalo, že
žijeme skautingom. Našťastie sa
nám podarilo stretnúť na letnom
tábore a načerpať sily na ďalšie
kolo (hádam aj posledné)
spomínaného online fungovania.
Tento rok sme posilnili oddiel,
novými radkyňami, ktoré sú
nadšené viesť včielky na ceste
skautingom. Verím, že ďalší rok
bude len a len lepší a náš oddiel
bude prosperovať vo všetkých
kategóriách.

Ema

2. ODDIEL BERUŠKY

oddielová vodkyňa
Ema Brozmannová

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=spom%C3%ADnan%C3%A9ho+(4.+p.)
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Podľa názoru viacerých
opýtaných tohtoročný tábor
môžeme považovať za obzvlášť
vydarený. 10/10. Zážitok na celý
život. Prečo tomu tak bolo sa
dozviete v tomto krátkom článku.
Čítajte ďalej. Náš letný tábor
odštartovali včielky a vĺčatá
svojím  príchodom   na   táborisko
v Kláštore pod Znievom. Ešte
predtým, ako dorazili, ho voľakto
postavil. Ďakujeme týmto
pracovitým jedincom. Témou
vĺčatského tábora boli grécki
bohovia. Tento rok však nesúťažili
po družinách, ale v malých
skupinkách, v ktorých mali
príležitosť sa lepšie spoznať.
Program bol údajne plný zábavy,
čo dokazujú aj vysmiate tváre na
fotkách (nájdete ich na zborovej
stránke v sekcii Foto&Video).
Skauti si užili tábor s témou
Hobiti (asi). Súčasťou tábora bola
kvalitná strava, vodovo-blatová
bitka, prechádzka na Zobor a iné
atrakcie. Na záver sme privítali
kopu nových tvárí v našich
rangerských kruhoch počas
emotívneho šatkovania. Téma
rangeráku bola hra World of
Warcraft, alebo, ako to niekto
potom zhrnul, lepili sme
kartónové koliečka na dosku
zatiaľ čo okolo pobehovala osoba 

v čiernom. Nakoniec sme zbúrali
a veríme, že sa v dobrej skautskej
nálade uvidíme opäť o rok.

Ľubka - Čoko

TÁBOR 2021





Napriek druhej vlne pandémie
sme sa mohli tento rok stretnúť
počas sviatku sv. Juraja, patróna
skautov, na zborovej online akcii
jedinej svojho typu s názvom
Jurcraft. Počas videohovoru sme
sa  snažili  prostredníctvom  počí-
tačovej hry Minecraft zachrániť
princeznú   pred   hrozným    dra-
kom. V skupinách sme súťažili,
kto postaví najbezpečnejší,
najpevnejší, najpohodlnejší alebo
najkreatívnejší úkryt. Okrem
hojného počtu účastníkov, od
vĺčat až po roverov, sme sa tiež
mohli tešiť účasti jednej z legiend
nášho zboru. Príbytky pre
princeznú boli na konci akcie
otestované tak, akoby ich
testoval  samotný  drak  a   najús-
pešnejšia skupina bola ocenená
praktickým darčekom.

Betka H.

JURCRAFT

Tento rok sa nám opäť podarilo
zahájiť nový školský rok našou
tradičnou zborovou akciou. Veľmi
sa tešíme z toho, že pandemická
situácia nám na začiatku
septembra ešte umožnila
zorganizovať túto akciu, ale
keďže opatrnosti nie je nikdy
dosť, podobne ako minulý rok
sme opäť radšej zvolili výlet na
čerstvom vzduchu. Tentokrát nás
nohy zaviedli cez Budatín až na
vyhliadku na Dubni, z ktorého
sme si mohli vďaka prajnému
počasiu vychutnať krásny výhľad
na celú Žilinskú kotlinu. No na
Dubni naše cesty nekončili,
pretože sme pokračovali na
trochu menej známe miesto, a to
Malý Straník. Verím, že hoci
možno Veľký Straník a Dubeň
niektorí poznajú ako svoje staré
topánky, mnohí boli na tomto
neďalekom vŕšku prvýkrát a tak
mohli spoznať ďalší kúsok našej
peknej prírody v našom
najbližšom okolí. Vďaka skvelej
partii, krásnej prírode  a  zaujíma-
vému programu, ktorí bol pre
nás pripravený, sme všetci
spoločne strávili veľmi príjemnú
sobotu.

Verča M.

ZAHÁJENIE ROKU





Tričko s kapelou, ktorú
nepočúvaš; znova moderná
halenka po mamke; alebo
obnosená skautská rovnošata. To
všetko sa dalo nájsť na
skautskom bazári oblečenia
Swappie.   Niektorým   z   nás   sa 
v skriniach za posledné roky
nahromadila     kopa     oblečenia
a niekomu zas šatník zíval
prázdnotou, preto sa na jeseň
rozhodli naši rangeri/roveri
Tomáš, Blcha, Brambor a Jožko
zorganizovať   akciu  pre  skautov 
aj verejnosť, kde mohol každý
doniesť oblečenie, ktoré už
nepotrebuje. Majitelia nových
kúskov  si  ich  mohli  v  klubovni
aj prešiť, alebo inak upraviť pri
čajíku a príjemnej hudbičke. A čo
zo Swappie ostalo, sme rozdali
ľuďom v núdzi.

Betka K.

SWAPPIE

Tento  rok  prišiel  pozrieť  včielky
a vĺčatá Mikuláš v čierno-žltej
uniforme. Do domu sa však
nevedel dostať a tak balíček
nechal vonku v kovovom brnení.
V balíčku sa nachádzal pozdrav,
lízanka, uzlovačka a inštrukcie,
podľa  ktorých  si  mali  najmladší
z našich radov upliesť vlastný
turban a jeho fotku poslať
Mikulášovi. Od niektorých členov
nám síce fotky naspäť neprišli,
ale veríme, že balíčky Mikuláš
nepotratil. :D

Tomáš M.

MIKULÁŠ





Ravengers, rangers avengers, ale
dve a dve ste si dali dohromady
aj sami. Sme množina všetkých
ľudí v zbore, ktorí majú rangerský
vek, stretávame sa nepravidelne,
učíme sa spolupráci  a  spoznáva-
me sa navzájom. Vznikli sme
koncom augusta tohto roku, aj
keď oficiálny názov vznikol až
neskôr. Čo robíme, čo je naším
poslaním?   Sme  členovia  oddie-
lových rád a radcovia družín,
sme, existujeme a tešíme sa na
naše ďalšie spoločné stretnutie.
Máme radi seba aj Vás!

Tomáš M.

RAVENGERS BETLEHEMSKÉ SVETLO

Betlehemské  svetlo  sa  odpaľuje
z plamienka horiaceho v Bazilike
Narodenia Pána v Betleheme,
odkiaľ osobným odovzdávaním
zo sviečky na sviečku putuje
medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak
svoje poslanie byť symbolom
jednoty, nádeje, lásky a radostnej
predzvesti Vianoc. Tradične je
jednou z prvých zastávok po
prekročení slovenských štátnych
hraníc  aj  odovzdanie  Betlehem-
ského svetla do rúk prezidenta
Slovenskej republiky. Náš zbor sa
postaral o roznesenie svetla do
farností a obcí okolo Žiliny. Svetlo
sme doniesli aj do Kysuckého
Nového Mesta v spolupráci s mlá-
dežníckou organizáciou Sytev. Na
celom Slovensku sa postupne
rozsvecujú svetielka ako články
reťaze, aby na Štedrý deň, 24.
decembra, vytvorili Reťaz Svetla,
ktorá nás všetkých symbolicky
spája.

Matúš D.





Po dlhom a náročnom hľadaní sme sa v júli presťahovali do našej novej klubovne,
pri konečnej zastávke MHD, Fatranská, niektorým Žilinčanom známej ako bývalé
pohostinstvo Jama.  Sú  to  priestory  mesta,  ktoré máme v dlhodobom prenájme.
A stali sa naším domovom na najbližších 15 rokov. Budova bola veľa rokov
nepoužívaná a jej stav nebol úplne ideálny, preto sme sa pustili do práce.
Túto jeseň sme si podali jednu miestnosť, klubovňu, v ktorej zostali po hodinách
práce  len  holé  steny,  a  po  ďalších  brigádach  a  pomoci našich starších skautov
z oddielu Makakov, ale aj našich rodičov, sú v tejto miestnosti nové okná,
elektrické rozvody, osvetlenie, omietka, vybrúsený a nanovo nalakovaný drevený
obklad a stôl, podlaha, ale aj krb a konvektor na vykurovanie.
Druhá klubovňa si na svoju generálnu opravu musí ešte počkať, zatiaľ sme sa
postarali o jej vykurovanie.
V ďalšej klubovni padla za obeť rovno celá priečka a získali sme priestor na
vybudovanie plnohodnotnej kuchyne so skladom a miestom na čajovňu, aj keď
zatiaľ je to viac v našich predstavách ako v skutočnosti.
Najbližší rok nás, okrem iného, čaká výmena vchodových dverí, dokončenie
kuchyne, oprava strechy, zabezpečenie teplej vody, ale aj kompletná prerábka
kúpeľní,   pretože   jedna   nie   je  použiteľná   vôbec  a  musíme   si  zatiaľ   vystačiť
s druhou. 
Doterajšie práce si vyžiadali zapojenie mnohých, od včielok cez skautov až po
roverov a starších, ktorí v klubovni strávili dlhé hodiny a dni, aby mohla byť
použiteľná a pripravená na družinovky, oddielovky a iné akcie. Stálo nás to už aj
značnú  sumu  peňazí  z  našich  zdrojov,  ale  aj  z  grantov.   Nadačný  fond  Mobis
v nadácii Pontis v rámci grantového programu Pomáhame komunite 2021, nám
zafinancoval generálnu opravu jednej miestnosti, a grant od ústredia Slovenského
skautingu vykurovanie druhej.
Na tomto mieste by sme sa zároveň chceli zo srdca poďakovať všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli k novým klubovniam, či už svojou prácou, každému, kto sa
zúčastnil na brigádach v klubovni či pri sťahovaní alebo brúsení obkladov, za
odborné  rady  a  pomoc,  ale  aj  našim  rodičom  za  pomoc  a požičanie nástrojov
a materiálu. Takisto je na mieste spomenúť, že aj v ďalšom roku (a aj tých potom)
budeme znova potrebovať priložiť ruku k dielu a, v neposlednom rade, aj získať
dostatok finančných prostriedkov, ktoré nám umožnia pokryť všetky plánované aj
neplánované výdavky. Snažíme sa o to, aby naše klubovne boli čo
najbezpečnejšie, komfortné a inšpiratívne.
Klubovňa  je  momentálne  v  dobrom  stave,   využívaná  podľa  aktuálnej  situácie
a nariadení. Tešíme sa, keď sa tam čo najskôr rozbehne naša činnosť, ale aj
stavebné práce a jej zveľadenie. Snáď sa tam aj s Vami čo najskôr stretneme.

Mima

KLUBOVŇA





Dotácia MŠ SR                               
Daň z príjmov (2%)                         
Tábor (účastnícke poplatky) 
Členské príspevky             
Grant Mobis - Pontis         
Grant SLSK na klubovňu       
Dary                                        

Spolu

Rozdiel príjmov a výdavkov                                                                  -5 125 €

 806€
 429€

5 820€
1 727€

2 000€
1 000€

300€
 
 

12 082€
 

Výdavky Registrácia 
prevedená na SLSK 
Nájomné za starú klubovňu      
Energie - nová klubovňa
Materiál a údržba
Rekonštrukcie novej 
klubovne
Poistenie bankovéhe účtu
Tábor
Spolu

Varínska tlačiareň- tlač
Ministerstvo školstva SR - dotácia
Margaréta Matiová - vedenie
účtovníctva
Hyundai MOBIS - Grant
Slovenský skauting - Grant
Rodina Turianová - Dar
Rodina Urbaníková - Dar

VĎAKA ZA PODPORU !

PRÍJMY                                       € VÝDAVKY                                  €

HODPODÁRENIE

 1 727 €
 

472€
 250 €

 2 390 €
7 025 €

 
15 €

5 328 €
 Spolu 17 207 €

 

 
Podporili nás:

 

Môžete nás podporiť:

- finančne, 2% z dane
-materiálom: kancelárskym, remeselníckym, táborníckym
-poskytnutím ubytovania na akcie
-tlačou materiálov

Túto výročnú správu pre Vás pripravili Tomáš Masný a Matúš Dikoš.



KONTAKT

SLOVENSKÝ SKAUTING, 
25. ZBOR VODOPÁD ŽILINA
MATEJA BELA 70, 010 15 ŽILINA
TEL.: +421 902 587 835
E-MAIL: VODOPADZILINA@GMAIL.COM
BANKOVÉ SPOJENIE: 
FIO BANKA A.S., IBAN: 
SK85 8330 0000 0026 0090 7481
IČO: 3780 4901

KLUBOVŇA

VYSOKOŠKOLÁKOV 41, 
VLČINCE, 010 08 ŽILINA




