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Opäť sme zvládli ďalší rok! Tentokrát by sa mohlo zdať, že bol takmer za odmenu. Zbo- 
rová rada sa zmenila len minimálne, čo veľmi napomáha kontinuite a netreba sa snažiť so 
všetkým akoby od začiatku. Už sa mi zdalo že sa toho nedočkám! Podobne na tom bola 
klubovňa, ktorá si síce vyžiadala veľa úsilia a nedá sa povedať, že by bola dokončená, ale 
rozhodne je obývateľná a značne zútulnená. Ďalšou pozitívnou a radostnou správou je, že 
sme sa takmer celý tento rok mohli stretávať bez väčších zákazov a obmedzení ako tomu 
bolo posledné roky. Pre mňa osobne bolo za odmenu hlavne to, že sa našiel nový vodca 
letných skautských táborov a mne ubudla táto povinnosť. Nebolo by dobré, keby sa naše 
funkcie neobmieňali a keby sa ľudia nestriedali. Veď každý nový človek prinesie čerstvé 
nápady a iné pohľady. Nezabúdajme že skauting je hnutie a nemá sedieť na mieste, ale sa 
hýbať, a to najlepšie vpred :D 

Tento rok však nebol celkom bez problémov. Prerábka kúpeľne v klubovni trvala oveľa 
dlhšie než boli najhoršie očakávania. Napriek problémom a vysokým cenám je kúpeľna v 
použiteľnom stave a vyzerá tisíckrát lepšie ako predtým. Za to môžeme ďakovať predo-  
všetkým Dávidovi a Peťovi Heglasovcom, ktorí nám prispeli hlavne veľkou dávkou času, 
ale aj finančne či drevom. Ďakujem aj všetkým skautom čo sa zapojili, či už pri upratovaní, 
búraní, vození dreva a iných prácach. Verím, že nám to pomôže zapamätať si, že klubovňa 
je naša a musíme sa o ňu starať a upratovať a zveľaďovať si ju.

Pri hľadaní lúky na tábor to tiež nebolo jednoduché, niekoľkokrát bolo potrebné zmeniť 
miesto, ale tiež to napokon dopadlo dobre.  Tábor bol samozrejme iný ako po minulé roky, 
aj vďaka novým ľudom, ktorí vytvárali program a taktiež novému vodcovi tábora. Viac sa 
dočítate na ďalších stránkach. 

Ako každý rok, aj tento sa viacero našich skautov zúčastnilo radcovských, rangerských a 
iných kurzov a veríme, že im to pomôže v každodennom skautskom fungovaní. Tieto kurzy 
sú zvyčajne organizované ústredím alebo oblasťou a poskytujú nám informácie, skúse- 
nosti a nápady do našeho skautského fungovania. Ak chceme napredovať, je dôležité, aby 
sme sa ich zúčastňovali a ja som rád, že sa nám to darí.

Výročka, ktorú držíte v ruke ponúka malé okienko do nášho sveta, ktorý je výsledkom 
snahy mnohých ľudí, prebdených nocí, vymýšľaní hier a programov, riešení problémov a 
dlhých diskusií. Nie vždy je možné si všetky tieto veci všimnúť a patrične za ne poďakovať, 
preto chcem aj teraz na tomto mieste zdôrazniť, že všetkým Vám, ktorí skautingu venujete 
časť svojho života, patrí veľká vďaka <3.

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

ĎAKUJEME fotografom:
Jakub hodoň, Jakub Mikula,
Matúš Dikoš, Matúš Hatala, Eliška Štefancová.
Kamila Schmiesterová, Viktória Krutáková

Výročnú správu pripravili:
Ján Svitana a Tomáš Masný

ÚVODNÉ SLOVO

//  1.1 : ÚVODNÉ SLOVO

Marián Berger - zborový vodca

Chcem sa
STAŤ 
SKAUTOM !
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//  2.1 : O SKAUTINGU

Videli ste už niekedy človeka, ktorý potreboval niekoho pomoc? 
Mohol to byť nejaký cudzinec, ktorý sa šmykol na ľade a iba 
s námahou sa pokúšal postaviť, alebo to bolo malé dievčatko, 
ktoré pri nastupovaní do autobusu nevedelo naškrabať dosta-
tok peňazí na lístok. Ako to dopadlo, pomohol mu niekto? Ak nie, 
je to smutné. Žijeme predsa v civilizovanej krajine v 21. storočí. 
Ak áno, ten človek, ktorý mu pomohol má naozaj dobrý charak-
ter. 

A práve dobrý charakter je jedna z vlastností správneho 
skauta. Skauting sa snaží vychovávať deti a mladých ľudí k tomu, 
aby boli nápomocní. Skaut by mal byť ten prvý, kto uvoľní babke 
miesto v autobuse. Ten prvý, kto pomôže neznámej mamičke 
naložiť do vlaku kočík. Ten prvý, kto zodvihne skrčenú fľašu 
zo zeme a dá ju do odpadkového koša. A keď nájde stratenú 
peňaženku, vráti ju majiteľovi, aj keby musel opustiť svoju kom-
fortnú zónu.

Skauting rozvíja nie len charakter, ale aj telesnú, intelektuál-
nu, citovú, sociálnu a duchovnú stránku.

My ako 25. Zbor Vodopád výchovou detí prispievame k lep-
šiemu životu na Zemi už od roku 1990.

ČO JE TO SKAUTING?

Ján Svitana - radca Medveďov
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//  3.1 : ODDIELY

16. ODDIEL RYSY

19. ODDIEL FALCO

Sme 16. Oddiel vĺčat Rysy a náš oddiel sa skladá zo 4 družín. 
Tento rok sme takmer vyčerpali kapacity čo sa týka radcov pre-
tože sme mali pomerne veľký príval nových záujemcov a tak sa 
momentálne v našom oddieli aktívne vyskytuje cez 40 členov. 
Takmer polovica všetkých členov a väčšina oddielovej rady sú z 
Podhoria takže dve družiny sa tam aj aktívne stretávajú.

Vo funkcii vodcu oddielu nastali takisto zmeny a to konk-
rétne také, že táto úloha pripadla mne. Spolu so svojím zástup-
com a oddielovou radou sme stihli od septembra zorganizovať 
už dve oddielové akcie z čoho jedna bola celovíkendová. Náš 
cieľ do budúcna je dôslednejšia príprava plánovaných akcií a 
zlepšenie dochádzky na družinovky.

Ondrej Svitana - oddielový vedúci

Tomáš Masný - oddielový vodca

Sme veľká množina skautov a rangerov. Chlapcov a chlapov vo 
veku od 12 do 21 rokov. Našimi podmnožinami sú družiny Pi-
rane, Medveďe, Mamuty, Bobre, Svište a Rosomáky.

Vekové rozpätie v našom oddieli je naozaj široké. Program 
však tvoríme hlavne pre vekovú kategóriu 12-15 rokov. Naše 
oddielové akcie pozostávajú z výletov, workshopov (hlavne 
kreatívnych), hier a krátkych zamyslení. Chodíme prespať do 
prírody i na chaty a vieme, že byť skautom sa oplatí.
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//  3.2 : ODDIELY

2. ODDIEL BERUŠKY

3. ODDIEL ALDARION

Lucia Skladaná - oddielová vedúca

Alžbeta Harzeková - oddielová vodkyňa

Je to oddiel včielok vo veku od 9 do 11 rokov. Momentálne sa 
v ňom nachádzajú tri družiny vedené skúsenými radkyňami. 
Konkrétne to sú: Plameniaky (Katka a Dorka), Korytnačky (Klára 
a Kamča), Pávy (Lucia).

Od začiatku tohto roka sme v našom oddieli uvítali veľa 
nových členiek a sme rady, že aj oni sú jeho súčasťou. Napriek 
tomu, že to nie je vždy jednoduché, snažíme sa im odovzdať to 
najlepšie čo sa týka skautingu, a tým im pomáhať plniť heslo 
vĺčat a včielok v znení: Buď stále lepším!

Tento rok sa náš oddiel Aldarion rozrástol o novú družinu – Leňo-
chody, ktoré sme medzi seba prijali na prvej oddielovke. Taktiež 
našu partiu už dlhší čas ťahajú družiny Pandy a Jašteričky. Pan-
dy sú veľmi šikovné skautky a aktívne sa zapájajú do skautské 
ho programu. Jašteričky sú už rangerky a počas roka pomáha-
jú s plánovaním a organizáciou oddielových akcií. Nové členky z 
radov Jašteričiek na tábore splnili Nováčikovskú skúšku, tie čo 
už dlhšie skautujú zložili skautský sľub.

V priebehu tohto roku sa nám podarilo dokončiť sériu 
našich oddielových výziev z limitovanej edície ročných období 

– a to Jarnou a Jesennou výzvou. Počas roka a aj na našich 
oddielovkách sme sa venovali najmä prehĺbeniu zálesáckych 
zručností. Od septembra sme sa začali venovať oblastiam ako 
sú sebaprijatie, spolupatričnosť s naším spoločenstvom Aldari-
on, odvaha, vytrvalosť a sebaláska.
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1. ODDIEL MAKAKI

RAVENGERS

Náš oddiel je trochu iný ako ostatné oddiely v našom zbore. Zastrešujeme najmä pracu-
júcich ľudí, ktorí chcú byť stále súčasťou zboru, ale čas im nedovoľuje fungovať pravidelne. 
Sme najmä podpora a pomáhame keď je treba. Napríklad pri rekonštrukcii klubovne.

Postupom času sme sa rozrástli o naše deti a teraz sa môžeme pochváliť aj sporadick-
ou činnosťou. Máme tradičnú zimnú a letnú chatu. Snažíme sa na nich spoznávať krásy 
slovenskej prírody aj kultúrne dedičstvo. Okrem toho mávame rôzne opekačky, grilovačky 
či šarkaniády. Každoročne sa zapájame aj do odovzdávania Betlehemského svetla do far-
ností. Minulý rok sme sa ako oddiel po prvý raz zapojili aj počas sviatku sv. Juraja. Spolu s 
našimi deťmi sme vyupratovali detské ihrisko v centre mesta.

V septembri sa náš oddiel rozrástol o včielkovsko-vlčiatsku družinu Šteniatok, do ktorej 
chodia aj najstaršie deti našich členov. Tešíme sa aj na ďalšie takéto družiny a ich radcov.

Ravengers nie sú úplne oddiel. Sú akási iná organizačná jednotka, ktorú nevieme zaradiť. 
Je ťažké ich definovať. Obraz o tom, kto sme a čo robíme si môžete vytvoriť na základe kla- 
dených otázok a odpovedí rangerov.

Kto sú to Ravengers?
- Kamoši
- Rangeri 25. zboru Vodopád
- My! Skautici ktorí chcú stráviť svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami
Čo je to RaRaVe?
- Rangerské rastové večery
- Stretnutie kamarátov v rangerskom veku
- Večerné stretávky s kamošmi
Prečo na RaRaVe rád chodíš?
- Je tam fajn atmosféra, vždy je tam zábava a super ľudia
- Rada tam chodím lebo sú tam skvelí ľudia, s ktorými si rozumiem a mám ich rada
- Rada tam chodím pretože tam je pohodový program a aspoň sa všetci stretneme :)

Daniela “dži” Heglasová - zástupkyňa oddielového vodcu

Kolektív autorov

//  3.3 : ODDIELY
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LETNÝ TÁBOR 2022

Tohtoročný tábor sa konal neďaleko Žiliny , a to konkrétne v obci Babkov. Po stavačke 
prišli naši skauti ktorým sa hneď prvý deň začal program, ktorý si pre nich pripravil tím pod 
vedením našej Betky. Následné dni ich čakalo plno programu. Súťaž vo varení či klasicky 
“komu sa chce rýchlejšie behať”. Taktiež boli na dvojdňovke kde sa im podarilo prejsť tri 
okolité hrady.

Počas trvania táboru sme mali návštevný víkend kde nás prišli pozrieť naši starší 
spoluskati. Ten sa skončil návštevou nedeľou kedy mohli prisť aj rodičia.

Vĺčatský program si pripravil tím pod vedením Nelky a vďaka nim mali aj vĺčatá o zábavu 
postarané. Keďže nám počasie prialo, tak sa im podarilo prežiť 6 dní plných zážitkov a do-
brodružstiev.

Po ich odchode sme tábor zakončili krátkym táborom pre rangerov a samotným 
búraním tábora. Celé by som to zhodnotil citátom od jedného talentovaného  mysliteľa 
“Tábor sme prežili a niektorí z nás si ho aj užili.”

Jakub Mikula - vodca tábora

//  4.1 : AKCIE

ZAHÁJENIE ROKU

V septembri sme spoločne zahájili skautský rok mestskou hrou s cestovateľskou témati- 
kou. Willy Fog nás previedol okolo celého sveta za 80 dní. Navštívili sme viaceré krajiny a 
zoznámili sme sa s ich kultúrou, zároveň sme bližšie spoznali zákutia Žiliny.

Dobrá nálada nás neopustila ani počas nepriaznivého počasia. Deti chodili po rôznych 
miestach a plnili úlohy s tématikou danej krajiny, ktoré ich zaviedli na ďalšie stanovisko. 
Súťaživý duch viedol každú skupinku vpred. Naučili sme sa tímovej práci, vytrvalosti a 
spoznali sme nových členov zboru.

Skupina, ktorá prišla do cieľa prvá, vyhrala sladkú odmenu, ostatných sme tiež nene-
chali odísť naprázdno. Bolo to pozitívne nakopnutie do nového skautského roka plného 
zážitkov.

Paula Janurová - organizátor akcie

//  4.1 : AKCIE
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SKAUTSKÝ MIKULÁŠ

Ako aj po minulé roky, aj v roku 2022 sa uskutočnila akcia „Skautský Mikuláš“. Mikuláš 
spolu s anjelom a čertom navštívili v priebehu piateho a šiesteho decembra približne 40 
skautských detí. Každé dieťa dostalo medovníček v tvare skautskej ľalie, zabalený v ručne 
vyrobenom voskovom obale.

INTERVIEW S MIKULÁŠOM:

Ako bola zabezpečená doprava?
„V prvý deň ma musela voziť moja manka, ale v druhý deň sa stal Mikulášom môj starší 

brat. Keďže on už má vodičák, vozil sa sám.“

Dostali balíček všetky deti?
„Nie. Niektoré deti neboli doma, a od niektorých detí sa nám nepodarilo získať adresy. 

Taktiež sme mali na zozname deti, ktoré boli síce zaregistrované, ale nechodia na druži-
novky, takže sme sa rozhodli, že ich nenavštívime.“

Boli nejaké problémy?
„Samozrejme. Skautským Mikulášom som bol prvýkrát, takže som nemal nijaké skúse-

nosti. Deň pred akciou som sa dozvedel, že môj šofér vlastne nemôže, tak som musel 
narýchlo zháňať ďalšieho. Ďalší problém bol s adresami. Veľa radcov mi posielalo adresy 
na poslednú chvíľu a niektoré adresy mi neposlali vôbec. Ale najväčšiu chybu som spravil 
ja. Napísal som si zoznam adries v poradí, v akom by bolo najvýhodnejšie ich navštíviť, 
aby sme ušetrili veľa času a všetko stihli. Ale zabudol so k adresám dopísať mená. To zna-
menalo, že sme pred každým panelákom stáli a hľadali zisťovali, na ktorý zvonček máme 
zazvoniť. Tým sme stratili strašne veľa času.“

Budete Mikulášom aj budúci rok?
„To ešte neviem. Ale keďže už mám nejaké skúsenosti, rád by som si to vyskúšal zno-

va a vyhol sa chybám, ktoré som urobil tento rok. Takže ak budem môcť, budúci rok to 
spravím lepšie.“

Ján Svitana - Mikuláš v prevleku

//  4.2 : AKCIE
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BETLEHEMSKÉ SVETLO

PLES

Strop začmudený, v noci nemôžeš spať, kašleš z dymu, ale 
vo vnútri si spokojný. Cítiš lásku a teplo. Vnímaš, že sa blížia 
Vianoce. Aj tento rok, ako už tradične, skauti sa stali nositeľmi 
Betlehemského svetla. Úlohou nášho zboru bolo rozniesť pla- 
mienok po Žiline a jej okolí.

Plameň z Baziliky Narodenia Pána sa každoročne šíri zo 
sviečky na sviečku. Prináša pokoj a čaro sviatkov do domác-
ností a všade tam kde žiari. Jeho cesta je zložitá a zabezpečiť 
jeho bezpečnú prepravu je výzva. Na fungovaní tejto infraštruk-
túry sa podieľajú ľudia z viac ako 20 krajín sveta.

Na zborovom plese sme sa stretli s aktuálnymi i bývalými 
členmi zboru a s priateľmi. Udialo sa to na obvyklom mieste 
v sále pod kostolom na Vlčincoch. Bol to vlastne náš majáles, 
pretože sme narýchlo našli dátum na jar. Zhodli sme sa, že sa 
oplatí to uskutočniť aj keď v nedokonalej forme, aby sme sa po 
dlhšej odmlke kvôli pandémii mohli znovu naživo zabaviť. Boli 
dôvody na radosť aj ťažké situácie, ktoré spoločnosť prežívala, 
a chceli sme sa teda aj takto návzájom povzbudiť. Myslím, že 
sme všetci odchádzali spokojní s finančným benefitom pre zbor. 
Prípravy na ďalší ročník sa už začali, naozaj sa naň môžeme 
spoločne tešiť.

Tomáš Masný - koordinátor akcie     

Soňa Hodasová - organizátorka akcie

//  4.3 : AKCIE
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ZBOROVÁ GRILOVAČKA

KURČA ALEBO RYBU

Presťahovanie do novej klubovne nám tento rok umožnilo or-
ganizovať grilovačku priamo pri našich dverách. Bol to určite 
veľmi dobrý krok, vďaka ktorému sa každý cítil ako doma.

Začali sme okolo obeda. Pieklo sa na klasickom grile na 
uhlie a na elektrickom grile, kde bola v ponuke vegetariánska 
nádielka potešenia.

Po obede sme mali chvíľu na pretrávenie a potom sme sa 
vedľa klubovne zahrali indiánsku paličku, zahádzali si lietajúcim 
tanierom... Skrátka sme sa zabávali.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorý prispeli rukou k 
dielu a pevne verím, že im to budúcnosť vráti.

Na začiatku apríla sa v Poluvsii konal tretí ročník akcie pre rang-
erov a starších Kurča a rybu, kde sa členovia oddielových rád 
ocitli na druhej strane a mohli si celý víkend užiť ako účastníci.

Tentokrát sme sa kvôli chybe ocitli vo svete počítačových 
hier a okrem samotného hrania sme sa aj zamýšľali, napríklad 
nad tým, ako trávime čas a ako by sme v idálnom prípade chceli 
či o našom skrytom potenciáli, a postupne sme sa cez všetky 
levely dostali späť do reality. Verím, že všetci sme si oddýchli a 
načerpali silu a inšpiráciu na ďalší rok.

Martin Kováč - organizátor podujania

Miriam Chromčíková - organizátor akcie

//  4.4 : AKCIE
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RANGERSKO-ROVERSKÉ PUTOVANIE

V druhý októbrový víkend sa skupinka našich rangerov a mladých roverov vybrala putovať. 
Stretli sa v malebnom meste stredného Slovenska, v Banskej Štiavnici. Okrem spoznáva-
nia zákutí tohto mestečka sa pristavili pri hrobe skautky - Babičky, ktorá po revolúcia obno-
vila skauting vo Zvolenskej Slatine.

Po večeri hier sa ďalšie ráno vydali do okolitých kopcov - štiavnických vrchov. Ohúrení 
majestátnosťou štiavnickej kalvárie spoznali príbeh skauta Kolohnáta, ktorý okrem zreštau-
rovania kalvárie zanechal za sebou mnoho rozbehnutých projektov v meste.

Okrem putovania prírodou, každý putoval aj sám v sebe. Určovali si ciele, niečo čo by 
radi dosiahli v ďalekej i blízkej budúcnosti. Putujúc jesennou prírodou skupina pútnikov 
dorazila na najvyšší vrch Štiavnických vrchov Sitno. Na horskej chate spoznali viac seba 
navzájom a seba samých. Nový deň privítali pri východe slnka a raňajkách na čerstvom 
vzduchu. Cestu späť im obzvláštnila prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone.

Nasledovala cesta vlakmi domov. Psychicky oddýchnutí, s víziou stanovenou a in-
špirovaní tými, ktorí sa aj vďaka skautingu rozhodli zanechať tento svet o niečo lepší. Aj 
takéto bolo prvé, snáď nie posledné, rangersko-roverské putovanie

Viktória Cerovská - organizátor podujatia

//  4.5 : AKCIE
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PRERÁBANIE KLUBOVNE

Už druhý rok je naším skautským domovom klubovňa na Vlčincoch pri zastávke Fatranská. 
Po minulom lete, kedy sme opravovali jednu klubovňu, sme si tento rok zamakali ešte viac. 
Už na prvý pohľad je vidieť nové vchodové dvere a okno, ktoré sme potrebovali hlavne kvôli 
unikaniu tepla.

V lete sa začali tiež búracie práce na kúpeľni, kde namiesto 6 miestností zostali iba 
obvodové múry a všetko sme vystavali odznova. Momentálne tam máme 3 samostatné 
kabínky so záchodmi a jednu so sprchou. Čo-to tam ešte budeme musieť podokončovať, 
ale kúpeľňa je použiteľná a funkčná.

Na tieto dva projekty sa nám podarilo získať granty, jeden priamo od nášho skautského 
ústredia, druhý vďaka spoločnosti Mobis a ich zamestnaneckým grantom. Obidva granty 
sme získali opakovane, ako aj minulý rok a aj na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať, 
že nám umožnili zase o kúsok zlepšiť naše priestory.

Okrem toho máme v prevádzke 2 klubovne so samostatnými pieckami na vykúrenie, 
ktoré sú k dispozícii na družinovky počas týždňa, ale aj na iné, nepravidelné stretnutia a 
prespávačky. Poslednou miestnosťou je kuchyňa so skladom, ktorá ešte čaká na opravu, 
ale už teraz má za sebou napríklad toastový večer či iné kulinárske výtvory. 

Najväčšou výzvou, ktorú sme zatiaľ zvládli, je prerábka kúpeľne, z tých, ktoré nás v blíz-
kej dobe čakajú, je to zase vykurovanie v najbližších mesiacoch. Na temperovanie použí-
vame elektrické ohrievače, na samotné vykurovanie piecky na drevo, ktoré sme si pracne 
nachystali, a precvičujeme si naše zručnosti.

Najbližší rok sa chceme zamerať hlavne na dokončenie už začatých projektov, ako 
napríklad stierkovanie a strop v kúpeľni, dokončenie barového okna, kuchynská linka či 
ďalšie chystanie dreva a vývoz všetkého stavebného odpadu.

Našťastie máme v zbore aj odborníkov s bohatými skúsnosťami, vďaka ktorým si všet-
ko vieme spraviť svojpomocne, veľmi radi ale privítame akúkoľvek Vašu pomoc, či už pria-
mo Vaš skúsenosti či fyzickú prácu, ale aj materiál, poradenstvo a v neposlednom rade aj 
finančnú pomoc priamo alebo sponzorsky, keďže všetky naše plány sú veľmi obmedzené 
tým, čo si budeme môcť dovoliť.

Za každú Vašu pomoc a podporu Vám veľmi ďakujeme a tešme sa, keď Vám budeme 
môcť našu klubovňu ukázať v zase o niečo lepšom stave, napríklad na tradičnej každo- 
ročnej grilovačke. Ďakujeme.

Miriam Chromčíková - zástupkyňa zborového vodcu

//  5.1 : KLUBOVŇA
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HOSPODÁRENIE

SRDEČNÁ VĎAKA
VŠETKÝM, KTORÍ NÁS
PODPORILI !!!

Príjmy:

Dotácia MŠ SR   724 €
Daň z príjmov (2%)  758 €
Tábor (účastnícke poplatky) 7 758 €
registrácia    3 421 €
Grant Mobis - Pontis  3 000 €
Grant SLSK na klubovňu  750 €
Dary     498 €

Spolu     16 909 €

Bez finančných či iných príspevkov,
by naša činnosť nebola možná a preto
obrovská vďaka patrí všetkým,
ktorí nás podporili svojím časom,
finančným, či iným príspevkom.

Podporiť nás môžete:
-2% z dane
-materiálom: (kamcelársky,
remeselnícky, spotrebný materiál)
-poskytnutím ubytovania na akcie
-tlačou materiálov

Rozdiel príjmov a výdavkov  -5 393 €

Výdavky:

Registrácia prevedená na SLSK 1 581 €
Elektrina - klubovňa   1 452 €
Voda – klubovňa    294 €
Materiál (aj do klubovne) a údržba 3 839 €
Nové vchodové dvere na klubovni 2 066 €
Rekonštrukcie kúpeľne   6 217 €
Poistenie bankovéhe účtu  14 €
Ples      1 222 €
Tábor      5 617 €

Spolu      22 302 €

FACEBOOK
@25. zbor Vodopád Žilina

INSTAGRAM
@zborvodopad
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