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slovo na úvod

V tejto výročnej správe by sme radi priniesli prehľad toho, čo sme robili posledný rok.
Všetci vieme, že nebol jednoduchý. Naša činnosť bola väčšinu roka pozastavená, takže sme
sa snažili fungovať aspoň na diaľku, avšak väčšina nášho normálneho fungovania prebieha
úplne naopak. Spolu, pravidelne, hands-on.
Našťastie sa v lete situácia stala zvládnuteľnou a ústredie v spolupráci so štátnymi
inštitúciami povolilo skautský tábor, avšak za prísnych opatrení, ktoré sme sa snažili
dodržať, ako sa len dalo. Tábor bol pre nás všetkých neobyčajne prínosný.
Veľkým prekvapením bolo, koľko nových záujemcov o skauting sa v septembri našlo.
Bol to skutočný logistický problém, hlavne pre vĺčatá. Ak niekto netuší, to sú chlapci vo
veku tak cca do 12 rokov. Tých bolo naozaj veľa.
Minulý rok som písal, že sa udialo veľa personálnych zmien. Tento rok som to už
nečakal, no stalo sa to znova. Opäť došlo k omladeniu zborovej rady. Veríme, že nám
prinesie nové nápady a pohľady. Že nám pripomenú veci, ktoré sme aj my chceli niekedy
zmeniť, no už sme akosi zabudli, alebo sme sa prestali snažiť. A že nám s tým všetkým
veľmi pomôžu. No čo sa dialo na "vyššej" úrovni?
Náš skautský zbor patrí do (samozrejme) Žilinskej skautskej oblasti. Vyzerá to tak, že
oddielová vodkyňa včielok, Lydka, sa od budúceho roka viac zapojí do tohto orgánu.
Držíme jej palce a veríme, že na náš zbor nezabudne.
Ďalej tu máme celonárodnú úroveň. Na poslednú chvíľku pred zhoršením
epidemiologickej situácie (dúfam, že toto slovné spojenie už nikdy nepoužijem, aj Vám tak
lezie na nervy?) sme sa stihli stretnúť na skautskom sneme a prediskutovať ďalšie
smerovanie našej organizácie. Namiesto 3 dní sme všetko stihli za jeden deň. Na sneme
sme si zvolili nové náčelníctvo, v ktorom bude mať náš zbor tiež zastúpenie, v osobe
predsedkyne zahraničnej rady, Barči. Taktiež držíme palce, veď zahraničie to bude mať asi
najnáročnejšie zo všetkých skautských skupín.
Tento rok dopadol úplne inak, než sme čakali, veď len si skúsme spomenúť, čo také
sme si mysleli v januári. Slovo pandémia sme už pomaly vymazávali zo slovníka a hľa. Ako
nám jeden drobný vírus zamotal životy.
Prečítajte si, ako sme sa to snažili zvládnuť a pozývame Vás, aby ste nás podporili,
nakoľko sa budeme čoskoro určite sťahovať.
Majo Berger- zborový vodca
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o skautingu
Skauting je celosvetová nezisková organizácia založená v roku 1907 bývalým britským
vojakom Robertom Badenom Powellom. Cieľom skautingu je viesť deti a mladých ľudí ku
všestrannému rozvoju ich osobností cez aktivity v prírode aj mimo nej. Každý skaut by sa
mal vynasnažiť najviac ako vie dodržiavať skautský zákon. Neskôr skladá aj skautský sľub,
ktorým sa zaväzuje riadiť zákonom po celý život.
Najmladšia veková kategória sú predškoláci, ktorí nám zatiaľ ešte len dorastajú, potom
včielky a vĺčatá do dvanásť rokov, skauti a skautky do šestnásť rokov, rangeri a rangerky
do devätnásť, nad devätnásť roveri a roverky a ešte nad dvadsaťšesť rokov dospelí skauti
a skautky.
Slovenskí skauti a skautky sa stretávajú každý týždeň so svojimi družinami, ktoré vedie
starší skaut – radca, alebo radkyňa. Družiny patria do oddielov a oddiely tvoria zbory.
Odmenou za skautský rok je letný tábor v prírode a zväčša sa na ňom stretnú družiny
z celého zboru, aj starší skauti, ktorí fungujú v oddieloch a zbore.
Betka K.

Skautský zákon
1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle
a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných
ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom,
predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a
skutkoch.
Skautský sľub
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo
všetkých síl
1. plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
2. pomáhať v každom čase svojim blížnym,
3. dodržiavať skautský zákon.
Tak mi Pán Boh pomáhaj!
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Denný príkaz:
Každý deň dobrý skutok!

vodca zboru

zloženie zboru

Marián Berger
23 rokov, študent
(Žilinská Univerzita, Fakulta riadenia a informatiky),
absolvent vodcovskej lesnej školy Safari
majo.b10@gmail.com, 0902 587 835

vývoj členstva
Vývoj počtu členov

dievčatá chlapci
67
63

2016

Vekové zloženie, rok 2020

dievčatá chlapci
59
61

dievčatá chlapci
62
66

2017

2018

dievčatá chlapci
57
57

2019

dievčatá chlapci
62
64

2020
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oddiely

vodca:
Dávid Heglas

1 . oddiel Makaki

davidheglas@gmail.com

Už je to pár rokov, čo sme založili tento
neštandardný a najviacnáš oddiel. Tak ako
my, aj on prešiel vývojom a dnes ho
vystihuje najmä pojem “požehnaný na
deťoch“. Je veľmi pestrý. Vítame všetkých,
ktorí sa nevedia vekovo, funkčne, ideovo
zaradiť do ostatných oddielov. Keďže som
jednou zo zakladajúcich členov, neviem, či
sa ostatní na vstup k Makakom tešia alebo
sa ho skôr obávajú ;-).
Sme partička na pohľadanie. Naše srdcia
bijú pre 25-ťku, hoci nás nie je veľmi vidno.
Všetci však chceme byť nejakým spôsobom
súčasťou zboru a každý si hľadá cestu podľa
svojich možností. Niektorí sú aktívnejší a iní
by chceli byť. Niektorí si už svoje odmakali a
teraz nadobudnuté skúsenosti aplikujú na
rodinnom či pracovnom poli.
Stretávame sa najmä neoficiálne na
detských ihriskách, grilkách, oslavách,
výletoch či len tak. Máme spoločné tradície
a naozaj veľa spomienok. V roku 2020 sme
pred prvou i druhou vlnou stihli aj tradičné
chatovačky. Mohli sme zorganizovať a užiť
si aj zborový ples. Inak sme sa stretali už len
online a povzbudzovali sa k zodpovednosti.
No a chýbali sme si. Spomedzi žien-mám
funguje aj skupinka Modlitieb matiek.
Žijeme hlboké priateľstvá, ktoré nám
skauting dožičil nájsť a zoceľovať. Tie naše
stále trvajú (a niektorí našli aj partnerskú
lásku). Skauting nás spája.
Ozaj, viete, čo znamená skratka MAKAK?
Áno, je to skratka! Mladí a Krásni a Krásne.
Aj na tomto môžete vidieť jednu z našich
oddielových charakteristík, a teda, že
humor nás vôbec neopúšťa :D.
Barča
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30 rokov, ženatý,
otec Magdalénky
a Ľudmilky,
hydrogeológ

2 . oddiel Berušky

oddiely

Tak ako všetko ostatné, aj náš včielkovský oddiel si tento
rok prešiel krízou. Skauting ako neformálne vzdelávacia
aktivita sa stal tak trochu bezzubým. Keďže centrom
skautskej metódy je učenie sa aktivitou skrze ucelenú
partiu kamarátov – družinu, či kontakt s prírodou,
v online priestore nikdy nemôže nájsť plnohodnotnú
realizáciu. Napriek tomu sme sa však pokúsili priniesť
skautský program domov. Počas prvej vlny si včielky
plnili úlohy samostatne, alebo s rodičmi. Zameriavali sme
sa pri tom hlavne na zdravý životný štýl a pomoc
v domácnosti, čo sme považovali za dve najhlavnejšie
výzvy spôsobené pandémiou. V druhej vlne sa pokúšame
skôr obnoviť živý kontakt prostredníctvom online
družinoviek. Za najdôležitejší bod tohtoročného
programu považujem skladanie včielkovského sľubu na
letnom skautskom tábore.
Lydka
vodca: Lýdia Jakubjaková –
Heidi
lydka.jakubjakova@gmail.com

21 rokov, študentka
(Ekonomická univerzita,
Právnická fakulta UK –
Ekonómia a právo),
vodcovská lesná škola SELŠ
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oddiely
3 . oddiel Aldarion
Na začiatku každého školského roka sa stretne celá
oddielová rada, aby vytvorila originálny oddielový
program na celý rok. Inak to nebolo ani tentokrát, aj keď
samotné plnenie programu nám už nepríjemne
skomplikovala nepriaznivá situácia.
Musíme si však aj pogratulovať. Pretože práve počas
vodca: Veronika Mikulová– Verča
tohtoročného skautského tábora sa družinám Srnky
mikulova.verca@gmail.com
a Koaly úspešne podarilo zložiť skautský sľub a
20 rokov, študentka (Fakulta
Jašteričky splnili nováčikovsku skúšku. Túto zimu sme
architektúry, VUT Brno),
dokonca odštartovali aj vlastnú zimnú aldarionskú výzvu,
vodcovská lesná škola SELŠ
do ktorej sa členky oddielu mohli zapojiť. Nakoniec sa
nám aj napriek komplikáciám a zákazu stretávania
podarilo užiť si oddielové chvíle najlepšie, ako sa dalo.
Zažili sme množstvo dobrodružstiev - či už na diaľku,
z pohodlia našich domovov a cez obrazovku počítača,
alebo prezenčne, kedy sme sa vďaka zlepšeniu situácie
mohli opäť stretnúť. Do roku 2021 všetky dúfame, že sa
nám opäť podarí rásť, posúvať sa a plniť naše sny a ciele.
Nelka
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16 . oddiel Rysy

oddiely

Sme vĺčatský oddiel, ktorý tvoria 3 družiny. Vodca sa za
uplynulý rok nemenil, ostáva ním Peťo Bednařik. Vznikli
ďalšie dve nové družiny. Momentálne máme Kobry
(10-11), vedú ich Maťo Kováč a Ikra; Anakondy (8-10),
vedú ich Mak a Šimon Heglas; Noví Špunti (6-7), vedú ich
Matúš Hatala a Ondrej Svitana. Radcovia z našeho
oddielu sa snažia učiť vĺčatá novým veciam a znalostiam.
Tento rok sme mali jeden z najnáročnejších, ale aj cez
túto prekážku sme sa dostali. Náš oddiel sa pomaly
rozrastá a snažíme sa o čo najlepší chod oddielu aj zboru.
Šimon

vodca: Peter Bednařík
peter.peb.8@gmail.com

20 rokov, študent
(Žilinská Univerzita),
radcovský kurz Apollo
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oddiely
19 . oddiel Falco
Sme 19. oddiel Falco. Náš vodca je Matej Hodas-Žubro. Aj
keď tento rok bol pre nás ťažký, zvládli sme to. Sme tu
tento rok aj s novou družinou Svište, ktorých vedú Maťo
Zachveja a Kubo Mikula; Bobry, ktorých vedú Tomáš
Masný a Michal Masný; Mamuty, ktorých vedie Jakub
Hodoň-Fangog; Sokoly, ktoré vedie Ondrej Svitana
a Pirane, ktoré vedie Matúš Dikoš. Veľa mladých skautov
z týchto družín má už vlastné vĺčatské družiny, ktoré
učia a vychovávajú k tomu, čo ich naučil ich radca. Máme
pripravený program a hneď, ako sa budeme môcť opäť
stretnúť, chceme ho rozbehnúť a fungovať najlepšie, ako
vieme. Dovtedy skúsime aj počas obmedzení fungovať,
aspoň čiastočne, na diaľku.
Šimon

vodca: Matej Hodas– Žubro
hodas.mato@gmail.com

20 rokov, študent
(Žilinská Univerzita, Fakulta
bezpečnostného inžinierstva),
vodcovská lesná škola SELŠ
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duchovné cvičenia

akcie

Najpokojnejšia akcia celého roka, kde si oddýchne myseľ a aj telo.. Nie je reč o ničom inom
ako o duchovných cvičeniach. Tento rok sme zavítali opäť do Zázrivej. Do malebného
domčeka pokrytého snehom - no čo viac si priať. Úlohy výborného prednášača
a perfektného kňaza sa ujal, tak ako aj minulý rok, Pegas.
Aby sme sa naplno mohli sústrediť na Božie slovo a prednášky k nemu, tak sme celé 4 dni
držali silencium. Vždy sú to 4 dni plné zamyslení, stíšenia sa a samozrejme Boha. V posledný
deň sme silencium ukončili a nastala dlhá debata o všetkom, čo nám behalo po rozume za
4 dni. A ako to na každej akcii býva, bohužiaľ, prišiel čas ísť domov.
Keď je človek v stave váhania, tak ducháče sú (podľa mňa) jasná cesta. Preto môžem túto
akciu odporučiť každému, ale pozor!, akcia má obmedzený počet účastníkov.
Ema

výlet rangerov
V polovici februára sme sa s rangerskou patrolou rozhodli, že
spečatíme jej oficiálne založenie. Stretli sme sa a išli hľadať miesto
na zakopanie časovej kapsuly. Ako časová kapsula nám poslúžila
sklenená fľaša. Keď sme našli vhodné miesto, prítomní sa podpísali
na papier a ten sme vložili do fľaše. Fľašu sme zakopali na veľmi
tajné miesto a prídeme ju otvoriť a dopísať do nej, keď pribudnú
noví rangeri.
Matúš

zborový ples
Pár týždňov pred marcovou karanténou ešte nevyčíňal v Žiline
koronavírus, ale tancujúce skautky a skauti na zborovom plese.
Na organizovanie plesu sme nemuseli najímať ani agentúru.
O skautský aj neskautský program, výhry do tomboly a výzdobu
sa postarali všetci – skauti, rangeri aj skautské rodiny a koláčmi
prispel takmer každý návštevník plesu. Mnohí tancovali ako keby
to mala byť posledná tancovačka v tomto roku a veruže pre
mnohých aj bola.
Betka K.
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akcie
letný tábor
Ani tento netypický rok sa
nezaobišiel bez skautského
tábora. Romantickú atmosféru
s priateľmi v prírode sme si
vychutnali rovnako ako po minulé
roky, len s hygienickými
opatreniami navyše. Výborné
počasie, exkvizitná kuchyňa,
nadčasový program, nezvyčajné
táborisko a luxusné latríny
(situované takmer v inej dimenzii)
- to všetko boli highlighty tohto
ročníka. Program inšpirovaný
Zvieracou farmou Georga Orwella
prekvapil svojou originalitou
a prasatá si získali srdcia nielen
skautov a skautiek, ale aj včielok
a vĺčat. Veľká vďaka všetkým za
organizáciu, program, výstavbu,
údržbu aj zbúranie tábora- za to,
že sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o to, že sme si tohtoročný
tábor všetci veľmi užili.
Ľubka- Čoko
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zahájenie roka

akcie

Zahájenie skautského roka je
každoročnou tradíciou nášho
zboru a našťastie to nebolo inak
ani tento rok. Tento rok sme sa
však nestretli tradične vnútri, ale
namiesto toho sme sa ako zbor
vybrali spoločne na Lietavský
hrad. Takto sme spolu mohli
stráviť čas bezpečnejšie a ešte aj
v prírode na čerstvom vzduchu.
Počas cesty na hrad sme si
vypočuli príbehy ľudí, ktorý
bojovali za slobodu našej krajiny.
Na ceste späť nás čakali ešte
rôzne zaujímavé aktivity a tiež
možnosť sa lepšie navzájom
spoznať. Téma otvorenia
skautského roka síce nadväzovala
na program tohtoročného tábora,
ale akciu si naplno užili aj tí, ktorí
sa letného tábora nezúčastnili.
Pevne verím, že si každý, či už
vĺča, skaut alebo ranger, odniesol
plno nezabudnuteľných zážitkov
či nových informácii....
A nezabudnite, pravda zvíťazí.
Nelka

betlehemské svetlo
Aj tento rok s určitými zmenami prebehol projekt
Betlehemského svetla po celom Slovensku. Náš zbor sa tak
pričinil roznosom svetla do takmer všetkých farností v Žiline.
V niektorých farnostiach sa taktiež uskutočnil obrad
Betlehemského svetla za prítomnosti členov nášho zboru
a vo farnosti Žilina - mesto od nás prijal svetlo priamo
Žilinský biskup. Tradične sme svetlo zaniesli aj do
Kysuckého Nového Mesta. Rozdávanie na námestí sa tento
rok nekonalo a všetky obrady boli oklieštené účasťou vždy
len dvoch členov zboru. Celkovo sa ale svetlo dostalo všade,
kam sa malo, a tak splnilo svoj účel.
Gabo
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skautská služba
S objavením sa koronavírusu a pozastavením
prezenčnej činnosti skautingu sme nelenili
a využili príležitosť na plnenie si povinností
voči vlasti. Podľa odporúčaní sa do projektu
Skautskej služby počas pandémie zapojili
viacerí plnoletí členovia zboru. Pomáhali so
šitím a distribúciou rúšok, ktoré sme
odovzdávali mestskému úradu v Žiline, a že
sme prispeli takmer tisíckou. Dobrovoľníčili
sme v nemocnici či pri testovaniach a pomohli
aj s 3D tlačou štítov pre zdravotníkov.
Mima

klubovňa
Možno by sa zdalo, že teraz počas
pozastavenej činnosti nie je potrebné riešiť
našu klubovňu, ale myslíme do budúcna
a naše skvelé klubovne na Obchodnej
akadémii bohužiaľ nie sú dlhodobo možné,
takže rozmýšľame, hľadáme, pýtame sa...
a máme vyhliadnutý jeden výborný priestor
s možnosťou dlhodobého prenájmu priamo
od mesta, ale bohužiaľ ešte s napätím
čakáme na výsledok rokovania a múdrejší
budeme až po najbližšom zasadnutí vo
februári. Máme v zálohe aj iné možnosti
a veríme, že sa nám podarí úspešne vyriešiť
naše priestory aj z dlhodobého hľadiska. Bez
ohľadu na to, kde skončíme, bude nutné do
týchto priestorov investovať a bude to pre
nás finančne dosť náročné, takže to zhltne
veľkú časť našich peňazí, dotácií aj
príspevkov poukázaných prostredníctvom
2%. Ale z dlhodobého hľadiska to vyrieši náš
zásadný problém a budeme sa môcť ešte
lepšie zamerať na všetko ostatné.
Preto Vám už vopred veľmi pekne ďakujeme
za všetky príspevky a akúkoľvek formu
pomoci.
Mima
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hospodárenie
Príjmy
Dotácia MŠ SR
Daň z príjmov (2%)
Tábor (účastnícke poplatky)
Členské príspevky
Dary
Benefičný ples

€
1 097
513
4 210
2 440
562
923

Výdavky
Registrácia prevedená na SLSK
Nájomné za klubovňu
Porotipožiarna ochrana (PPO)
Materiál a údržba materiálu
Tábor

€
1 792
1 504
80
1 438
4 004

Spolu

9 745

Spolu

8 818

Rozdiel príjmov a výdavkov

+ 927

podporili nás
Ministerstvo školstva SR - dotácia
Tlačiareň FORK - tlač
Margaréta Matiová - vedenie účtovníctva
rodina Turianovcov a Kebluškovcov
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

sponzori plesu

všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
podporujú, srdečne ďakujeme
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