
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

ČO JE SKAUTING  



 

 

Náš zbor je väčšia skupina mladých ľudí, ktorí spolu realizujú množstvo zaujímavých 

aktivít. Na konci roka 2011 sme mali 64 členov, z toho 44 chlapcov a 20 dievčat. (17. voj vĺčat 

Biely tesák: 22 členov, 25. oddiel skautov: 30 členov, 7. oddiel roverov Piatok trinásteho: 12 

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 na jednodňové a trojdňové výlety, chodievame do lodenice na kanoe a 

kajaky, organizujeme splavy, mestské hry alebo opravy starého hradu a pomáhame aj 

ochrancom prírody. Najobľúbenejšou časťou nášho skautského roka sú zimné a letné tábory, 

ktoré sú plné dobrodružstiev, priateľstva a pohody. 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. 

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

O NÁS  



 

  

AKCIA  TERMÍN 

Biela Stuha – Magické patálie 30. 1. – 2. 2. 

Vlčiacky výlet 8. 2. 

Splav Malého Dunaja 7. - 9. 5. 

Opekačka s rodičmi 17. 5. 

Včielkárska prespávačka 6. -7. 6. 

Putovná trojdňovka 26. – 28. 6. 

Letný tábor – Jabloňovce 8. -22. 7. 

Tri Tatry 21. – 26. 8. 

Skautská prespávačka 19. - 20. 9. 

Výlet na Ostrý Kameň 24. 10. 

Značenie rezervácie 14. 11. 

Roverská prespávačka 16. -17. 11. 

Vianočná trojdňovka 18. – 20. 12. 

 

NAŠA ČINNOSŤ – PREHĽAD HLAVNÝCH AKCIÍ V ROKU 2015 



 

 

Biela Stuha – Magické patálie 

Tento rok sa 13. ročník veľkej zimnej akcie niesol v znamení snehu a snehovej kalamity. Táto 

však skoro 120 skautov z celého Slovenska 

neodradila od účasti a prišli sa zabaviť. Téma 

magického sveta zvaného Plochozem, kde účastníci 

s pomocou mágov, barbarov, bosoriek, Smrťovej 

gardy, drakojazdcov a iných nevšedných tvorov 

ukľudnili, a tak spútali Oktávo-knihu samého 

stvoriteľa, ich všetkých veľmi zaujala. Biela Stuha si 

už za 13 rokov svojej existencie stihla vytvoriť 

tradície, a tak nesmela chýbať legendárna 

truhlojazda, vtipné akčné športy ako napr. 

preťahovanie sa lanom na snehu, prelet 

supermana... Mládež si mohla vyskúšať rolu rodiča 

pri opatrovaní bábätka ale aj rolu bábätka a „soskať“ mliečko z fľaštičky. Niektorí sa naučili 

hrať na netradičné hudobné nástroje (napr. poháre s vodou) a iní zas bežkovať. Motivácia 

zapájať sa do aktivít naplno bola veľká, za čo 

vďačíme najmä spoločnosti Kofola a.s., ktorá nám 

poskytla ceny pre víťazov. 

Vlčiacke výlety 

Minimálne štyrikrát za jeden rok ideme 

s vĺčatami – našimi najmenšími členmi 

na výpravu do prírody. Počas školského roka 

popri oddielovkách a družinovkách, na ktorých sa 

hrajú rôzne hry, prípadne učia nejaké zručnosti, 

je treba nájsť čas aj na pohybové aktivity alebo 

praktické zručnosti. Preto je vždy pripravený na 

výpravách dobrodružnejší program, počas 

ktorého si môžu deti prakticky vyskúšať zručnosti, o ktorých sa predtým naučili, ako napríklad 



 

 

zakladanie ohňa, viazanie uzlov, rozoznávanie stôp či orientácia podľa mapy a buzoly. Zároveň 

sa tak učia deti premáhať samých seba, keďže žijeme v dobe, v ktorej je u detí väčšinou 

nedostatok fyzickej aktivity.  

 

Splav Malého Dunaja 

Ako už tradične, aj tento rok sa na jar uskutočnil splav, ako začiatok vodáckej sezóny. Tento 

rok sme si po niekoľkoročnej pauze opäť zvolili Malý Dunaj. Naša trasa sa začínala priamo v 

Bratislave a májové obdobie sa ukázalo ako výborná voľba vzhľadom k počasiu, ktoré nám 



 

 

umožnilo plaviť sa až k dedine Tomášov, niekoľko desiatok kilometrov od hlavného mesta. 

Splav nebol ani tento rok extrémne fyzicky náročný. Celé podujatie sa nieslo v duchu 

slnečných dní a dobrej nálady.  

Opekačka s rodičmi 

Vždy sa snažíme počas našej činnosti 

udržiavať kontakt s rodičmi, aby sme 

od nich mali spätnú väzbu. Akcií 

s rodičmi je málo, ale aspoň raz do 

roka organizujeme na Kačíne 

opekačku, na ktorú sú pozvaní všetci 

členovia zboru aj s rodičmi. Okrem 

opekačky sú súčasťou tejto akcie 

tradičné skautské hry, ako napríklad 

ringo, ale určite sa  nezaobíde ani bez modernejších, ako frisbee. Okrem hier sa učíme strieľať 

z luku, čo patrí tiež medzi vedľajšie skautské zručnosti. Toto podujatie je vynikajúcim 

prostriedkom na utuženie kolektívu a na lepšie spoznanie sa.  

Včielkárske prespávačky 

Každý rok pre včielky pripravujeme aspoň jednu prespávačku, aby nazbierali zážitky 

a skúsenosti aj z iných akcií ako z družinoviek alebo z výletov. Počas prespávačky je pripravený 

akčný program plný hier (vonku aj vnútri),  okrem toho sa niečo naučíme, napr. pripraviť 

nepečenú tortu. Potom si pozrieme rozprávku, po ktorej nasledujú otázky týkajúce sa deja. 

Včielky sa vždy tešia na prespávačky, lebo vedia, že bude zábava. Majú možnosť lepšie sa 

navzájom spoznať, upevniť priateľstvá. Vidíme pokrok v tom, ako sa navzájom k sebe lepšie 

správajú. 

Putovná trojdňovka 

V posledný júnový víkend, tesne pred začiatkom prázdnin, sa nám podarilo zrealizovať dlho 

očakávanú putovnú trojdňovku. Našim cieľom bolo behom troch dní navštíviť tri rôzne hrady 

alebo zrúcaniny. Išlo o tradičnú putovnú trojdňovku, ktorú sme zrealizovali v oblasti severných 

Malých Karpát. Začali sme na Čachtickom hrade. Ešte do zotmenia sme sa stihli presunúť za 



 

 

Veľký Plešivec a na ďalší deň 

sme pokračovali cez Malé 

Karpaty ďalej na juh. 

Putovanie sme zakončili na 

Dobrej Vode. Preverili sme 

plánovanie trasy, odhad 

prejdených vzdialeností, ako 

aj prenocovanie v teréne. 

Trojdňovka mala aj náučný 

charakter, keďže účastníci 

mali možnosť navštíviť tri 

historické pamiatky a vypočuť 

si k nim výklad od historikov a 

pamiatkárov. Zároveň si mohli vyskúšať postaviť provizórny prístrešok z celty, variť v prírode 

a pripraviť sa tak na blížiaci sa letný tábor.  

Letný tábor – Jabloňovce 

Ako každý letný tábor, aj tento 

sme strávili v indiánskych tee-pee, 

ktoré sme si sami postavili, 

rovnako ako aj ostatné táborové 

stavby a zariadenia. Pre 

účastníkov to znamenalo najmä 

výzvu stráviť dva týždne vo voľnej 

prírode bez elektriny a mobilných 

zariadení, kde sa museli starať o 

všetko sami, či už sa to týka 

stravovania, programu alebo každodenných starostí. 

Aj tento rok sme mali táborovú etapovú hru. Hneď na začiatku účastníci zistili, že v nádobe na 

pitie je "otrávená" voda. Samozrejme nebola otrávená naozaj, bolo to len súčasťou hry. Keďže 



 

 

však platí, že bez vody dlho neprežijeme, začala sa neľahká úloha: nájsť protilátku. Postupne 

zistili zoznam ingrediencií, ktoré sú nevyhnutné pre vyrobenie takejto protilátky.  

Háčik však bol v tom, že každá sa nachádzala v inom kúte sveta. A tak nezostávalo nič iné, len 

každý deň vycestovať do inej 

krajiny. Na Novom Zélande, v 

Írsku alebo  v Juhoafrickej 

republike čakali na skautov 

rôzne prekážky, úlohy a 

zadania, za ktoré potom 

dostali sľúbenú ingredienciu. 

Nakoniec sa im podarilo 

zozbierať všetky a takto 

vytvoriť protilátku. 

Tohtoročný tábor bol jedinečný aj v tom, že program bol spoločný pre starších aj mladších, čo 

viedlo k tomu, že sa deti lepšie spoznali. 

Tri Tatry 

Táto výzva vznikla ako pokračovanie našej výzvy z roku 2013. Vtedy sme zdolali tri vrchy Malej 

Fatry za 3 dni. Tento rok sme sa rozhodli pre väčšiu výzvu. Našim cieľom bolo vyliezť na tri 

vrcholy nad 2000 

m.n.m. za tri dni. Po 

naplánovaní trás a 

prípravách na chate, 

sme sa vydali každý deň 

zdolať jeden vrchol 

v Tatrách s výškou nad 

2000 m.n.m. Prvý deň 

sme si vybrali Kriváň 

(2495m). 



 

 

Po vyčerpávajúcej túre sme sa večer vrátili na chatu a opekali si.  

Druhý deň sme sa vydali na Bystrú (2248m) v západných Tatrách. Toto putovanie bolo 

náročné. Väčšina z nás mala svalovicu z predošlého dňa. Počasie nás sklamalo, keďže namiesto 

vytúženého výhľadu sme 

mali na vrchole akurát tak 

hmlu. Pri obede v doline 

sme stretli kamzíky, ktoré 

sa pásli pár metrov od nás. 

Bol to úžasný zážitok.  

 Posledný zdolaný vrch bol 

Baranec (2185m). Na 

tento vrch sme vyšli až 

okolo piatej poobede. 

Veľmi sa nám nechcelo 

vyraziť ale vôľa splniť našu 

výzvu bola silnejšia. Stúpanie na vrchol išlo asi najpomalšie. Mysleli sme si, že už sa na vrchol 

ani nedostaneme, keďže hmla a oblaky nás sprevádzali na hrebeni. Napokon sme sa dostali na 

vrchol, kde sme si symbolicky zaspievali skautskú hymnu. Cesta dolu bola rýchla a plná šťastia. 

Na chatu sme došli až za tmy. Boli sme zmorení no napriek tomu z nás sršala radosť 

z prekonania samých seba. Táto výzva nebola ľahká, ale o to väčšia bola radosť z jej splnenia.  

Skautská prespávačka 

Hneď ako začne školský rok, sa život detí mení a razom je oveľa ustarostenejší. Avšak vždy je 

potrebná akcia, ktorá opäť pripomenie vynikajúce zážitky v skautskom kolektíve. Jednou 

z takýchto akcií je aj prespávačka v klubovni. Táto akcia sa nezaobíde bez tradičného 

vedomostného kvízu, karaoke alebo tancovania DDR (Dance Dance Revolution). Po 

vyvrcholení akcie pokračoval filmový maratón, ktorého sa viacerí zúčastnili až do skorého rána. 

Ráno sa organizovalo generálne upratovanie celej klubovne, keďže upratovania nikdy nie je 

dosť. 

 



 

 

Výlet na Ostrý Kameň 

Ako každý rok, snažili sme sa aj teraz uskutočniť výpravu na zrúcaninu hradu Ostrý Kameň. 

Zbalili sme všetky igelitové tašky so smeťami, dali sme nové, poopravovali sme ohniská. Naši 

skauti mali úžasný nápad, ako 

zobrať toľko smetí dole. Namotali 

sme ich na palice, vďaka ktorým sa 

igelitové tašky niesli omnoho lepšie 

ako v rukách. Táto akcia avšak 

nebola len o práci, ale aj o pobavení 

našich skautov. Vďaka naším 

roverom a vedeniu sme mali 

dostatočne pripravené hry, ktoré 

sme hrali počas celej cesty na Ostrý Kameň. Našli sme aj obrovský spadnutý strom, na ktorý 

sme si všetci ľahli a odpočinuli. Cestou z hradu sme sa viac-menej rozprávali a vymýšľali, čo 

budeme hrať vo vlaku. Aj keď nám počasie neprialo, dokázali sme si nájsť čas a zorganizovať 

tento jesenný výlet. 

Značenie rezervácie 

V roku 2015 sme sa tiež zapojili do obnovy značenia prírodnej rezervácie Strmina. 

Staré značenie bolo už slabo viditeľné, vyžadovalo obnovu farebného označenia hranice 

rezervácie. 

Pripravili sme si materiál na 

natieranie značiek a vydali sa do 

terénu. 

Rozdelili sme sa do dvojíc a podľa 

GPS súradníc sme hľadali miesta 

vhodné pre značku. 

Účastníkov bavil aj typ výletu, ktorý 

vyžadoval schopnosť orientovať sa v 

lese a hľadať správne miesta pre 



 

 

značenie hraníc. Vyžadoval tiež istú dávku maliarskych schopností, aby značenie bolo 

namaľované správne a aby bolo dostatočne viditeľné. 

Všetci účastníci hodnotili výlet kladne, aj keď boli celí od farby. Odnieslo si to len staré 

oblečenie.  

 
Roverská prespávačka 

Počas roka máme aj niekoľko akcií venovaných starším členom (roverom). Jednou z týchto 

akcií bola aj prespávačka v klubovni, kde sme si stanovili ciele a porozdeľovali  úlohy. Okrem 

toho to bola vhodná príležitosť na nájdenie spoločnej reči medzi oddielmi a samozrejme aj 

príležitosť na zabavenie sa a utuženie kolektívu. Súčasťou tejto prespávačky bola aj návšteva 

ľudí z iných zborov, ktorý nám priblížili, ako u nich funguje rovering. Akcia bola zameraná na 

oživenie roverského ducha a namotivovanie roverov pre službu zboru, motivovať roverov k 

zapojeniu sa do fungovania zboru, inšpirovať ich myšlienkami hostí, ktorých sme pozvali na 

túto akciu, aby nám porozprávali o svojich skúsenostiach s roveringom. Cieľom bolo pripraviť 

pravidlá pre roverov, ktoré ich budú viesť k plneniu vlastných projektov. 



 

 

Na akciu sme pozvali aj dvoch hostí z iných zborov, aby nám porozprávali ako vnímajú rovering 

oni. Pripravili sme tiež motivačný program, kde si mohli 

roveri vybrať projekt, ktorému sa budú venovať. Roveri 

si sami pripravili program vo forme vedomostných, 

spoločenských a zábavných hier a súťaží. 

Vianočná trojdňovka 

Neodmysliteľnou súčasťou skautských Vianoc je, 

podobne ako tých klasických, spoločná slávnostná 

večera a rozdávanie darčekov. Je zvykom, že každý 

z účastníkov prinesie drobný anonymný darček. Tieto 

sa potom postupne rozdávajú z veľkého vianočného 

vreca tak, aby žiaden účastník neodišiel naprázdno. 

Ďalšou tradíciou je prezentovanie TČD (tajnej činnosti 

družín). Družiny zo všetkých oddielov odhalia spoločný darček, ktorý pripravili pre celý zbor. 

Okrem toho sme tento rok opäť rozdali niekoľko skautských ocenení aktívnym ľuďom v zbore. 

Sobotný deň sme strávili výletom do okolia, na ktorom bol pre jednotlivé družiny pripravený 

program. Nakoniec sme sa všetci stretli na určenom mieste, kde bola spoločná opekačka. 

Tento rok nás bol na tomto podujatí naozaj rekordný počet a hodnotíme ho ako veľmi 

úspešné. 
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Srdečná vďaka všetkým, čo podporili naše aktivity v roku 2015. 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 

Západoslovenská energetika – Letný tábor Jabloňovce 2015 

projekt Odklínanie hradov 

 

 
Slovenský skauting 
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