
25.zbor Vodopád

výročná správa
2019

SLOVENSKÝSKAUTING





Veľakrát som rozmýšľal, ako vy-
stihnúť podstatu toho, čo ako skauti 
robíme, o čo sa snažíme.

Určite sa to dá vyjadriť mnohými 
spôsobmi. Nazval by som to snahou 
o zmenu. O zmenu k lepšiemu.

O zmenu najskôr samého seba a 
potom, ak sa zadarí, zmenu môjho 
okolia. A nie o takú zmenu na 5 mi-
nút, ale zmenu do hĺbky a naozaj.

Tento rok nastalo v našom zbo-
re mnoho zmien. Veľa z nich bolo 
navonok, ako napríklad zmeny od-
dielových vodcov, zborového vodcu, 
radcov, vymenili sme tiež príručky a 
nástroje. V septembri sme mali neo-
čakávane úspešný nábor nových čle-
nov. Už niekoľko rokov sme sa sna-
žili o úspech v tejto oblasti a zdalo 
sa to takmer nemožné, nájsť nových 
členov vo väčšom počte a tento rok 
sa k nám pridalo viac než 20 nádej-
ných skautov. Jednou z najväčších 
zmien bolo oddelenie sa viacerých 
radcov, ktorí sa rozhodli vrátiť ku 

Saleziánom. Hoci nás to všetkých
veľmi mrzí, držíme im palce a dú-

fame že sa im bude dariť. Veríme, že 
budú po svete naďalej šíriť skautské 
ideály.

Ani národná úroveň nezaspala na 
vavrínoch a hlavne vďaka Progra-
movej rade vyšli dlho očakávané 
príručky o napredovaní. O tom, ako 
sa stávať lepším skautom,

občanom a človekom. Tieto sme 
vo veľkom začali využívať. Ako nám 
pomôžu v našej snahe byť lepšími 
uvidíme možno už o rok. Pribudli 
tiež nové odborky a výzvy, ktoré 
mnohí poznajú ako “bobríky”. Ústre-
die obnovilo webstránku, rada pre 
vzdelávanie rozbehla skautský in-
štitút, ktorý poskytuje priestor dis-
kutovať o aktuálnych témach a lesné 
školy vychovali ďalšiu dávku nových 
skautských vodcov. V zbore máme 
dokonca novú skautskú inštruktor-
ku!

slovo na úvod



Zmena naozaj a do hĺbky však nie-
kedy znamená aj udržanie toho, čo 
sme robili po minulé roky. Mnohé 
obľúbené akcie sme zachovali, ako 
napríklad vločkijádu, zbieranie sme-
tí, roznášanie betlehemského svetla 
a samozrejme vyvrcholenie skaut-
ského roka, letný tábor. Tohtoročný 
letný tábor sme strávili v Pružine, 
malej dedinke ktorú však z nejakého 
dôvodu pozná veľké množstvo slo-
vákov. Tábor bol parádny, napriek 
tomu, že opäť ubudlo starších, ktorí 

sa rozhodli vyraziť naplno do života 
a žiaľ nie vždy majú čas stráviť 2 až 3 
týždne zo svojho leta na tábore.

Ďakujem veľmi pekne všetkým, 
ktorí umožňujú tomuto hnutiu hý-
bať sa vpred, rodičom, všetkým, kto-
rí sa rozhodli venovať nám svoje 2 % 
z dane a predovšetkým ľuďom, ktorí 
každý týždeň našemu skautskému 
zboru venujú niekoľko hodín – na-
ším radcom a vodcom.

Majo Berger - zborový vodca



čo skauti vlastne robia? 

Pomocou hier, dobrodružstva v 
prírode a kopcom iných aktivít, kto-
ré skauting ponúka, rozvíjame svo-
je osobnosti po všetkých stránkach. 
Vychovávame tak mladších členov 
zboru, ale aj seba. S družinami sa 
stretávame každý týždeň a niekoľ-

kokrát do roka sa konajú oddielové 
a zborové akcie, kde budujeme tímo-
vého ducha. Okrem toho sa podie-
ľame aj na dobrovoľníckej činnosti, 
ale čo je najdôležitejšie – usilujeme 
sa žiť v súlade so skautskými hod-
notami.

Základné princípy, ktorými by sa 
mal riadiť každý skaut, sú vyjad-
rené v skautskom sľube, zákone a 
dennom príkaze.

Skautský sľub:
Sľubujem na svoju česť, že sa vy-
nasnažím zo všetkých síl plniť si 
povinnosti voči Bohu a svojej vlas-
ti, pomáhať v každom čase svojim 
blížnym a dodržiavať skautský zá-
kon.

Príkaz dňa:
Každý deň dobrý skutok!

základné princípy skautingu
Zákon skautov a skautiek:

1. Na skautovu česť sa dá spoľah-
núť.

2. Skaut je verný a oddaný. 
3. Skaut je osožný a pomáha 

iným.
4. Skaut je priateľom všetkých 

ľudí dobrej vôle a bratom kaž-
dého 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 roz-

vážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, 

slovách a skutkoch.



V našom zbore aktívne fungujú 
4 oddiely skautiek, skautov, vĺčat a 
včielok. Každá veková kategória na-
preduje po vlastnej osi osobnostné-
ho rozvoja, prispôsobených veku, 
schopnostiam a záujmom danej sku-
piny. V ich skautskom napredovaní 

im pomáha prostredie 6 – 8 člennej 
družiny pod vedením radcu/radky-
ne, či oddielu, s ktorým sa členovia 
stretávajú každý mesiac na víkendo-
vých chatách, výletoch v prírode a 
pri iných príležitostiach. 

Oddiely



AldArion 

V našom oddiely tento rok fun-
gujú 3 družiny. Prvou družinou sú 
Srnky, ktorých radkyňami sú Blcha 
a Strunka. Dievčatá, vo veku 13 – 15 
rokov, skautujú už nejaký ten rok. 
Sú to veľmi milé a hravé osôbky a 
tento rok práve pracujú na svojom 
osobnom raste pomocou skautských 
stupňov napredovania s názvom 
Prvý skaut. Druhou družinou v na-
šom oddiely sú Koaly. Od septem-
bra im radcuje nová radkyňa, Nelka, 
ktorá prevzala štafetu radcovania od 
Kony a pomáhajú jej v tom Klárka a 
Dorka. Koaly, vo veku 12 – 14 rokov, 
taktiež nie sú žiadny nováčikovia. Sú 
veľmi usilovné a tak isto ako Srnky, 
aj oni pracujú na skautskou chod-
níku Prvý skaut. V septembri v na-
šom oddiely vznikla tretia družina s 
názvom Jašteričky, ktorým radcuje 
Betka a pomáha jej s tým Lenka. Sú 
to dievčatá vo veku 12 – 13 rokov a 
stále hľadajú medzi seba nové tváre, 
ktoré by spolu s nimi rady objavovali 
dobrodružstvá skautingu. Dievčatá 
do oddielu celkom rýchlo zapadli a 
momentálne sa pripravujú na Nová-
čikovskú skúšku.

oddielová vodkyňa
Veronika Mikulová – Zuzka

18 r., Gymnázium sv. Františka

FAlco

Sme 19. oddiel Falco. Počas nášho 
dlhoročného fungovania sa vo ve-
dení oddielu vystriedalo už viacero 
vodcov. Aktuálne nesiem túto zod-
povednosť ja, Matej Hodas – Žubro. 
Najstaršou fungujúcou družinou v 
našom oddiely sú Pirane (17 – 19 ro-
kov… no jednoducho už starí chre-
ni ;) ), tí už sa všetci zapájajú do 
prípravy akcií alebo vedú iné dru-
žiny. Okrem nich sú tu ešte Mamuty 
(14 – 16), ktoré vedie Jakub Hodoň – 
Fangog, Bobre pod vedením Tomáša 
Masného a Sokoly, o ktoré sa stará 
Ondro Svitana a Michal Skladaný. V 
tomto roku máme etapovú hru na 
tému Mafia, a tak, keďže musíme ob-
hájiť územie našej „famílie“, musíme 
vyjsť na kopce v okolí Žiliny a potvr-
diť tak naše právo na správu tohto 
územia. Leitmotívom je však hlav-
ne dôležitosť súdržnosti a vzťahov 
v rodine. Našim cieľom vo fungovaní 
oddielu na rok 2020 je hlavne včasné 
organizovanie a príprava akcií (do 
dvoch týždňov pred akciou) a zvý-
šenie účasti členov.

oddielový vodca
Matej Hodas – Žubro

19 r., Žilinská univerzita





rysy

Sme vĺčatský oddiel, ktorý tvoria 2 
družiny. Od septembra máme nové 
vedenie aj nových radcov s komplet-
ne novou dužinou, čiže sa snažíme 
nejako dostať do rytmu života. Naši 
chalani majú veľmi aktívny prístup 
k životu a disponujú energiou, ktorá 
by vedela zásobovať celé Slovensko, 
tak sa ju snažíme pretaviť do hodnôt, 
zručností, partie a charakteru.

oddielový vodca
Tomáš Paulen 

18 r., Gymnázium Varšavská

MAkAki

Oddiel dospelých skautov, ktorí sa 
stále cítia ako plnohodnotní členo-
via zboru. Pracovné, rodinné alebo 
študentské povinnosti im však ne-
dovoľujú aktívne sa zapájať do jeho 
diania. Sú ochotní pomôcť vždy, 
keď môžu. Aktívne sa stretávajú 
na opekačkách, chatách či detskom 
Silvestri, kde je program prispôso-
bovaný mladým rodinkám. V rámci 
oddielu funguje aj pravidelné stretá-
vanie sa skautských mamičiek, ktoré 
sa modlia.

Cieľom oddielu je tiež vychovať 
novú generáciu zboru. :)

oddielový vodca
Dávid Heglas

Berušky

Oddiel včielok Berušky združu-
je 3 družiny dievčat vo veku 7 – 10 
rokov – Chameleóny, Pávy a Snežné 
sovy. Výchova vo včielkovskom od-
dieli smeruje k rozvoju sociálnych 
zručností, napríklad prácu a budo-
vanie vzťahov v malej skupine, roz-
voju talentov a vedomostí o prírode 
či kultúre pomocou odboriek a v ne-
poslednom rade rozvoju charakteru 
podľa včielkovského sľubu a zákona. 
Tento rok nás počas oddielových ak-
cií sprevádza Malý princ, s ktorým 
spoločne objavujeme našu Galaxiu. 
Za sebou máme už niekoľko spo-
ločne strávených akcií – víkend na 
chate v Liptovskej Anne, výlet na 
Straník, roznášanie Betlehemského 
svetla či víkend vo Zvolenskej Sla-
tine.

oddielová vodkyňa
Lýdia Jakubjaková – Heidi

20 r., Kolégium Antona Neuwirtha



Akcie
leTnÝ TÁBor

Tento rok sa náš Skautský tábor 
odohrával na táborisku pri obci Pru-
žina. Na najbližšich 12 dni sa stalo 
toto miesto domovom pre našich 
skautov. Pri začiatočnej vatre ich pri-
vítal doktor Pamil Keso a požiadal 
nás o pomoc v boji proti jeho bratovi 
Ekcardovi, ktorého dokáže poraziť 
len z našou pomocou. Zo začiatku sa 
naučili nebyť ľahostajní voči ekolo-
gickým problémom a tiež si skúsili 
prespanie mimo tábora vo vlastných 
prístreškoch. V nasledujúci deň sa 
účastníci museli postaviť svojej leni-
vosti a zúčastnili sa športového dňa 
kde si zahrali vlajky, indiánsku pa-
ličku, žmurkanú či hru na pašerákov. 
Nasledovala dvojdňovka ktorá nás 
zaviedla do do nádherných Strážov-
ských vrchov, naším cieľom bol vrch 
Strážov. Potom bol družinový deň 
kedy družiny plnili zadané úlohy, va-
rili si samostatne obed a upevňovali 
vzťahy v družinách. Jedna z posled-
ných aktivít bola zameraná na rizika 
závislosti na socialných sietiach kde 
si každá skupina vytvorila svoj kar-
tónový profil. Porazením všetkých 
problémov sa nám podarilo pora-
ziť aj samotného Ekcarda. Tábor sa 
skončil záverečnou vatrou kde sa 
uskutočnilo vyhodnotenie skupín a 
víťazi boli odmenení.

skAPr 
Minulý rok sa nám ako rangerom 

naskytla zaujímava ponuka. Mohli 
sme s pomocou starších pripraviť 
akciu pre celé Slovensko. Pár odváž-
livcov z nás sa do tejto úlohy s rados-
ťou vrhlo. Po krátkej diskusií sme sa 
zhodli na celoslovenskej lesnej hre!

Po pravidelných stretnutiach na-
stal dátum akcie. Už od rána sme do-
ťahovali posledné detialy. Rozviezli 
sme staffákov na ich stanoviská, 
počkali sme kým prídu účastníci a 
HURÁ hra sa mohla začať. 

Keď sa už súťažiaci vydali na cestu 
plnú prekážok, bol čas variť pre nich 
obed. Nikto predsa v klubovni nehce 
50 hladných skautských krkov.. 

V cieli ich už čakali parádne ceny a 
samozrejme vyššie spomenutý obed. 
Nastal čas na presun do klubovne 
(kde z nás aj väčšina prespala). Tam 
už bol voľný program. 

S radosťou môžem povedať že sa 
nám táto akcia podarila. Účastníci 
boli spokojní a to je predsa to hlavné.

3. ZBoroVÝ Ples
Tento rok sme sa spolu s členmi 

zboru, rodičmi a priateľmi zabavili 
na treťom ročníku Zborového plesu. 
Výzdobou a dobrovoľným dress-co-
deom sme si pripomenuli dôležité 
výročie vzniku prvej Českosloven-







skej republiky. Pozreli sme si fotky z 
našich skautských akcii, zapojili sme 
sa do tomboly, ktorá nás tentokrát 
motivovala k znižovaniu vlastnej 
ekologickej stopy. Hudba bola výbor-
ná, parket sme teda opustili až ráno.

ČisTenie sePenTÍn
V rámci celožilinskej akcie s ná-

zvom Vyčistime si naše mesto strá-
vili skauti z nášho zboru niekoľko 
hodín čistením známych schodov 
pod Hájikom od odpadu, ktorý tam 
zanechali miestni obyvatelia či oko-
loidúci. Našim cieľom bolo prispieť 
aspoň takouto drobnou činnosťou o 
to, aby sme sa v našom meste cítili 
o niečo príjemnejšie, a tiež odľahči-
li kus prírody o nánosov odpadkov. 
Inými slovami, splnili sme si svoju 
skautskú povinnosť.

ZAHÁJenie skAuTskÉHo rokA
Víziou nášho zboru už po niekoľko 

rokov bolo dosiahnuť stabilnú člen-
skú základňu a naplniť naše kapaci-
ty. Zároveň je školský rok 2019/2020 
30. výročím nepretržitého fungova-
nia nášho skautského zboru.  Za-
čiatkom roka sme sa preto rozhodli 
usporiadať nábor nových členov v 
téme história nášho zboru. Skauti aj 
neskauti počas mestskej hry objavo-
vali zaujímavé fakty o našom zbore 
a skautingu ako takom, počúvali 
zábavné historky starších skautov, 
točili vtipné videá so skautskou te-
matikou a napokon vytvárali vlastné 
skautské noviny. Náš účel, rozšíriť 

členskú základňu a dostať skauting 
do povedomia širšej skupiny rodín 
sme úspešne zvládli.

BeTleHeMskÉ sVeTlo
V decembri sa náš zbor už tradič-

ne zapojil do roznášania betlehem-
ského svetla, ktoré sa ako symbol 
Vianoc, pokoja, lásky a zjednotenia 
šíri po celej Európe aj mimo nej z 
Betlehema. Svetlo k nám prišlo 21. 12. 
na železničnú stanicu a odovzdali 
sme ho na svätých omšiach a vo far-
nostiach v Žiline a okolí. V katedrá-
le sme svetlo priniesli aj žilinskému 
biskupovi o. Tomášovi a prvýkrát 
sme svetlo odpálili aj v Bytči.

rAnGeri
V septembri začal druhý rok Ran-

gerských stretnutí. Takzvaných pat-
rolovíc, hoci samozrejme,

každý to volá po svojom. Prečo 
patrolovíc? V skautskom veku sa 
najmenšia jednotka nazýva

družina. Má istý počet členov, zvy-
čajne do 10. V rangerskom veku, čo 
je cca 15 – 18 rokov,

sa táto jednotka nazýva patrola. 
Môže mať aj viac členov, stretáva sa 
menej často a podniká iné aktivity.

Hlavná náplň sa v septembri čias-
točne zmenila, keďže sa zmenili ľu-
dia, ktorí túto patrolu rangerov vedú.



Snažíme sa zamyslieť nad skaut-
ským zákonom tak akosi nanovo. 
Veď každému napadnú iné myš-
lienky v 9, 13 a 16. rokoch. A inak ich 
môže uviesť do života. Je tu aj snaha 
o otvorenosť - aby sme sa vedeli po-
deliť o svoje  názory a v pokoji ich 
prediskutovať. Nie nevyhnutne so 
snahou zmeniť názor toho druhého. 
Skôr len ostatným ukázať, čo vidím 
ja.

Tešíme sa aj na nejaké tie výlety, 
hoci v tejto oblasti sme zatiaľ za-
ostávali. Podarilo sa nám však na 
Silvestra ísť spolu lyžovať a “osláviť” 
príchod nového roka.

Snažíme sa aj o trošku srandy. Nie-
kedy to ide dobre, občas lepšie.

Keď sa vydarí hra, je možné ju po-
užiť ďalej na družinovkách, keďže 
mnohí členovia patroly sú zároveň 
radcami.

Tiež využívame programovú po-
nuku slovenského skautingu vo for-
me príručky “Rangerský horizont”. 
Je písaná vcelku zrozumiteľne a čo 
to sme z nej už načerpali. Určite v 
tom budeme pokračovať.

Dúfam že patrola je miesto, kde si 
môžu radcovia oddýchnuť po tom, 
čo venujú svoj čas našemu skautské-
mu zboru.

A tiež že môžu čosi načerpať, ob-
javiť nové možnosti a chuť rozvíjať 
samých seba aj naďalej.



VÝdAVky
Registrácia prevedená  
   na SLSK  1 304 €
Nájomné za klubovňu 2 480 €
Protipožiarna  
   ochrana (PPO) 58 €
Tábor 5 988 €
Cestovné výdavky 50 €
Akcie cez rok 907 €
Skautské potreby  
   (nášivky, šatky,…)  
   a materiál do klubovne       2 742 €
Lesná hra (SKAPR) 118 €
Spolu 13 647 €

Vyúčtovanie
PrÍJMy
Registrácia SLSK 1 304 €
Dotácia MŠ SR 958 €
Dotácia od mesta 150 €
Daň z príjmov (2%) 2 202 €
Tábor 
   (účastnícke poplatky) 5 201 €
Členské príspevky 910 €
Dary 1350 €
Benefičný ples 233 €
Spolu 12 308 €

Rozdiel príjmov a výdavkov   
 −1 339 €



NÁŠMU PLESU

DODALI ŠŤAVU

SPONZORI

ĎAKUJEME



NÁŠMU PLESU

DODALI ŠŤAVU

SPONZORI

ĎAKUJEME

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
Obchodná Akadémia sv. Tomáša Akvinského,

Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina

PodPoroVATeliA

Ministerstvo školstva SR – dotácia
Tlačiareň FORK – tlač

Margaréta Matiová – vedenie účtovníctva
Rodina Turianovcov, Tobiasovcov a  Kebluškovcov



25.zbor Vodopád SLOVENSKÝ
SKAUTINGvýročná správa

2019


