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VÝROČNÁ SPRÁVA
2020

ČO JE SKAUTING

Slovenský skauting patrí medzi jednu z najväčších a najstarších organizácií na Slovensku,
ktoré sa venujú mládežníckym voľno časovým aktivitám.

Skauting chce viesť mladých ľudí k tomu, aby sa snažili najlepšie ako vedia byť:



Slobodnými a rozvinutými
ľuďmi, ktorí si sú vedomí
vlastnej dôstojnosti, vlastných
predností a obmedzení, ktorí
sa neustále zdokonaľujú, na
ktorých slovo a charakter sa dá
spoľahnúť,



Príjemnými ľuďmi, ktorí berú
život pozitívne a s humorom,
ktorí sú skutočnými priateľmi,



Aktívnymi členmi svojej
spoločnosti, ktorí podporujú
demokraciu a pluralitu, ktorí
majú radi prírodu a aktívne ju
chránia,



Duchovne bohatými ľuďmi, ktorí objavujú duchovnú realitu dávajúcu zmysel a cieľ
životu a ktorí si cenia všetko dobré vo svete a v ľuďoch okolo nich.

O NÁS
Náš zbor je väčšia skupina mladých ľudí, ktorí spolu realizujú množstvo zaujímavých
aktivít. Na konci roka 2020 sme mali 76 členov, z toho 43 dievčat a 33 chlapcov. (17. voj
vĺčat Biely tesák: 36 členov, 25. oddiel skautov: 27 členov, 7. oddiel roverov Piatok
trinásteho: 13 členov).
Klubovňu máme v Petržalke, ale chodia k nám aj ľudia zo širšieho okolia. Program nášho
zboru je určený hlavne chlapcom a dievčatám vo veku 6 až 18 rokov. Radi však medzi nami
privítame aj starších, či už ako vedúcich alebo ako pomocníkov.

Fungujeme počas celého roka, cez týždeň sa stretávame v klubovni a v okolí, cez víkendy
a voľne dni chodíme napríklad na jednodňové a trojdňové výlety, organizujeme opravy
starého hradu a pomáhame aj ochrancom prírody. Najobľúbenejšou časťou nášho
skautského roka je letný tábor, ktorý je plný dobrodružstiev, priateľstva a pohody, ale aj

zmysluplnej práce. Deti a mladých ľudí v našom zbore chceme viesť k aktívnemu spôsobu
života, k spoznávaniu prírody, nových miest a ľudí a k životu v kolektíve. Majú u nás šancu
zažiť iný svet, plný priateľstva a hodnôt akými sú ochota, obetavosť, zodpovednosť,
pomoc iným, svet plný dobrodružstiev, romantiky a prírody.
Rok 2020 bol špecifický, ako žiadny iný. Keďže celosvetovo vypukla pandémia
koronavírusu, jej dopadom sa nevyhol ani skauting. Museli sme počas roka pozastaviť našu
prezenčnú činnosť a dočasne prejsť na fungovanie aspoň online. No aj napriek
obmedzeniam sa nám počas roka predsa len podarilo zorganizovať pár skvelých akcií.

Aj taký je skauting v našom zbore, príďte sa pozrieť!

NAŠA ČINNOSŤ – PREHĽAD HLAVNÝCH AKCIÍ V ROKU 2020

AKCIA

TERMÍN

Odborková trojdňovka

24. 1. – 26. 1.

Výlet vĺčat a včielok do Malých Karpát

8. 2.

Vlčiacko-včielkarske dni

6. – 8. 3.

Obyčajný výlet roverov

7. 3.

Rúškový výlet skautov

30. 5.

Cyklovýlet

13. 6.

Výlet vĺčat a včielok

27. 6.

Letný tabor - Vavrišovo

3. – 17. 8.

Skautský výlet

12. 9.

Roverský výlet

19. 9.

113. + 13. Výlet vĺčat a včielok

3. 10.

NAŠE AKCIE

Odborková trojdňovka (24. - 26. 1. 2020)
Cez víkend sme sa vybrali do klubovne pezinských skautov. Náš plán na celý víkend bolo
splniť si čo najviac bodov z rôznych odboriek. Skauti si plnili odborky športovec, hudobník,
herec, prvá pomoc, hvezdár a pod.

Taktiež sme si splnili aj množstvo
bodov

spoločnej

odborky,

ochranca prírody. Počas plnenia
hudobníka naši skauti vymysleli
novú oddielovú pesničku, ktorú
odvtedy pravidelne spievame pri
táborových ohňoch. Taktiež sme
so skautmi vymysleli množstvo
alternatív na činnosti, ktoré na
tábore robíme a sú neekologické.
Tieto vylepšenia sme následne na
tábore aj vyskúšali a boli úspešné!

Rúškový výlet (30. 5. 2020)
Prvý výlet skautov po obnove činnosti nás potešil väčšou účasťou. V rámci aktuálnych
opatrení sme nazvali tento výlet „rúškovým“ a v tomto duchu sa niesol celý program.
Namiesto bežnej verzie hry „telefón“ sme poopravili pravidlá, aby boli uskutočniteľné aj
s rúškami na ústach - hrali sme pantomímový telefón. Na Kačíne sme chvíľu opekali a
zrealizovali ďalšie spoločné aktivity. Prešli sme aj zaujímavé miesta cez Stánisko na Kačín
a potom do Záhorskej Bystrice. Keďže sme sa dlhý čas nevideli, celý výlet sa niesol
v príjemnej atmosfére v sprievode hlasného smiechu a vravy. Prišli sme domov príjemne
unavení, s množstvom pekných zážitkov a vierou, že to nebol posledný výlet pred zimou.
Dokonca sme zvládli aj spoločnú fotku, na ktorú často zabudneme.

Obyčajný výlet (7. 3. 2020)
S

partiou

roverov

začiatkom

sme

sa

marca vybrali

na

našu starú známu trasu, zo
Sandbergu,

cez

Devínsku

Kobylu smerom na Dúbravku.
Po krátkom výstupe sa nám
ukázal
rakúske

krásny
Alpy.

pohľad
Výlet

na
sme

ukončili opekaním pri Bielych
skalách, ktoré sú ozdobené
indiánskymi totemami, kde sme
sa stretli so skupinou trampov,
ktorí nám porozprávali o histórii a význame týchto totemov.

Cyklovýlet (13. 6. 2020)
Prvé horúce letné dni a uvoľnenie
protiepidemických

opatrení

využili na cyklovýlet
skautmi.
navštíviť

Cieľom

sme

s našimi

výletu

petržalské

bolo

bunkre,

oboznámiť sa s ich históriou a popri
tom využiť tento výlet na obnovenie
komunikácie medzi skautmi, ktorí
sa

v

posledných

mesiacoch

stretávali len v online priestore.
Cyklovýlet

sme

zahájili

pred

klubovňou a pokračovali smer Pečniansky les pri Dunaji k bunkru B-S 1. V tieni stromov
sme si zahrali zopár krátkych hier a potom, popri Rakúskej hranici, sme pokračovali k
bunkru B-S 8 a k vojenskému cintorínu z 1. svetovej vojny, kde sme si prečítali ako tu žili
vojaci, ktorí tieto bunkre obsluhovali. Naša trasa pokračovala ďalej cez Jarovskú bažantnicu
a ukončili sme ju hľadaním bunkru B-S 14 v blízkosti Dunajského ramena Zuzana.

Roverský výlet (19. 9. 2020)

Koncom leta 2020 sme využili posledné letné dni na roverský výlet do Malých Karpát. V
skromnom počte 4 najvytrvalejších roverov sme vyrazili. Začiatok trasy nášho výletu bol v
Sološnici, odkiaľ sme vystúpili na strmý kopec s rozhľadňou, z ktorej je krásny výhľad na
celé okolie. Ďalej sme pokračovali lesom, kde sme museli oprášiť našu turistickú mapu,
aby sme prešli vedľajšími chodníkmi vyhýbajúc sa veľkému množstvu turistov až do
Kuchyne, kde sme náš výlet ukončili.

Výlety vĺčat a včielok
Síce toho vĺčatá zo 113. zboru Modré Hory v roku 2020 nestihli veľa, no každá akcia bola
plná zážitkov a dobrodružstiev.

Ôsmeho februára sme sa vybrali na výlet do Malých Karpát. Vydali sme sa veľmi známou
trasou z Marianky do Rače. Počas výletu ako už býva tradíciou sme hrali všetky klasické
výletové hry, ako sú: medveď, bomba, 10, 9, ..., zakázané slová, ale aj štipcovanú, kde
musel človek pripnúť štipec na osobu bez toho, aby to dotyčný zistil. Výlet nám prebehol
veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme boli na jeho konci.

Náš ďalší výlet bol do Jarovskej Bažantnice. Tento letný deň bolo naozaj horúco avšak 22
dobrodruhov sa aj tak vydalo na túto cestu. Našťastie celá bažantnica bola husto zarastená
a vďaka tomu sme veľmi rýchlo zabudli na horúčavy, ktoré sa odohrávali mimo nej. Kým
sme boli na mieste zahrali sme si s deťmi pár kondičných hier na tematiku odborky Stopár
a taktiež sme si zahrali kradnutie vlajky. Na koniec výletu sme si vypočuli spevy rôznych
vtákov a nechali deti uhádnuť ktorý to bol.
Keďže počas roku 2020 nás zastihla pandémia, kvôli ktorej sme museli zavrieť brány našej
klubovne, rozhodli sme sa s vĺčatami a včielkami zorganizovať aj dve online prespávačky,
na ktorých sme si pozreli nejaký film v bunkri, ktorý sme si každý poctivo postavali.

Vlčiacko-včielkárske dni v Senci (6. – 8. 3. 2020)
Vyskytla sa jedinečná príležitosť a my sme dostali pozvánku na Vlčiacko-včielkárske dni
organizované bratislavskou skautskou oblasťou v Senci.
Dobrodružstvo sme začali na autobusovej stanici, pokračovali sme nenáročnou cestou do
Senca a tam sme sa ubytovali pod planétku Jupiter, pretože od samého začiatku sme boli
vtiahnutí do kozmickej atmosféry všetkými možnými detailmi. Potom nasledovalo
spoznávanie iných družín a zborov. Počas trojdňovky sme toho zažili toho, dokonca až tak,
že sme si mohli po nej našiť odborku hvezdár na naše družinové tričká.

Vlčiacko-včielkársky výlet s 13. zborom (3. 10. 2020)
Keďže máme letné tábory spojené s trinástym zborom, rozhodli sme sa tento rok si spraviť
aj výlet, aby sa naše vĺčatá a včielky lepšie spoznali. V hojnom počte sme sa stretli na
autobusovej stanici a vydali sa na okruh cez Karpaty a navštívili rozhľadňu – Veľkú Homolu
(kde dosť fúkalo, ale nakoniec sa odvážili všetci pozrieť si ten nádherný výhľad).
Obedovú prestávku sme strávili na lúke, najedli sme sa a zahrali zopár drobničiek na
rozohriate pred návratom domov.

FINANCIE

FINANCIE

ĎAKUJEME

Srdečná vďaka všetkým, čo podporili naše aktivity v roku 2020. Obzvlášť
ďakujeme množstvu jednotlivcov, rodičom, priateľom a známym, ktorí nám
poskytli podiel zo svojich daní.

Darcovia 2% zo základu dane
Rodičia našich členov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Západoslovenská energetika - projekt Odklínanie hradov
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