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PRÍHOVOR
 
Aký bol rok 2019 pre  
pezinských skautov?

Rok 2019 priniesol mnoho udalostí 
a zmien, ktoré nás posunuli o krok ďalej.

Podarilo sa nám rozšíriť skauting do novej lokality. 
Máme nový skautský oddiel v Grinave, ktorý 
má potenciál sa ďalej rozrastať. Odrazilo sa to 
i na celkovom počte skautov v Pezinku, ktorý 
pravidelne stúpa a tento rok dosiahol číslo 175. 

Akcia roka, skautský letný tábor, prešiel 
niekoľkými zmenami. Najzásadnejšia reagovala na 
vysoký počet záujemcov o tábor. Ten sme rozdelili 
na dve časti - vlčiacku (8 – 11 rokov) a skautskú 
(nad 12 rokov).

Vpred sa posunula i komunikácia s mestom. 
Absolvovali sme niekoľko stretnutí, na 
ktorých sme hľadali možností ako vzájomne 
spolupracovať. Tešíme sa na ďalšie spoločné kroky 
a projekty.

Pracovali sme na zvládnutí viacerých výziev, 
ktoré nám priniesla naša činnosť. Jedna 
z najzásadnejších je nedostatok dobrovoľníkov, 
ktorí by mohli pomôcť pri realizovaní programu 
pre deti a mládež. Zúčastnili sme sa na Trhu 
dobrovoľníctva a promovali sme sa cez viaceré 
komunikačné kanály.
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ŠTRUKTÚRA ZBORU Zborový vodca 
Marián Lezo 
(marian.lezo@gmail.com)

Zástupkyňa zborového vodcu 
Monika Lezová
(m.lezova@gmail.com)

61.zbor Modrý oblak 
Pezinok

1. oddiel Dažďa   
(chlapčenský oddiel)
družina Bláznivé plazy (8 – 10 rokov)
družina Biele Tigre (9 – 10 rokov)
družina Zápalky (9 – 11 rokov)
družina Husky (9 – 10 rokov)
družina Kladivá (7 – 8 rokov)
družina Siví vlci (6 – 7 rokov)
družina Noční lovci (8 – 11 rokov)

Oddielový vodca 
Igor Madacki 
(igormadacki@gmail.com)

Oddielová vedúca  
Ľubica Pešková

5. oddiel Z Bažinky   
(dievčenský oddiel)
družina Chilli (11 – 12 rokov)
družina Alfa bludičky  
(9 – 11 rokov)
družina Tajuplné palacinkové  
bludičky (7 – 8 rokov)
družina Svetlušky

6. oddiel skautov a skautiek Vietor 
(koedukovaný oddiel)
družina Severania (13 – 15 rokov)
družina Lego (11 – 13 rokov)
družina Kiwi (13 – 14 rokov)
družina Orly (10 – 12 rokov)

Oddielový vodca 
Matej Pätoprstý 
(matej.patoprsty00@gmail.com)

Oddielový vedúci 
Matúš Deters
(matusdeters95@gmail.com)

Oddielový vodca 
Marián Lezo
(marian.lezo@gmail.com)

4. oddiel Leňochody   
(koedukovaný oddiel)
družina Tajfún (15 – 17 rokov)

3. oddiel dospelých  
skautov a skautiek   
(koedukovaný oddiel)
družina Dospelí (nad 30 rokov)

Oddielová vedúca 
Natália Detersová 
(natalkadetersova@gmail.com)

2. oddiel Labute   
(koedukovaný oddiel vo Viničnom)
družina Biele labute (8 – 13 rokov)
družina Chalapeňos (7 – 9 rokov)

Oddielový vodca 
Miroslav Virgovič 
(virgo1489@gmail.com)

1. roverská jednotka KoKu   
(koedukovaný oddiel)
družina Koku (nad 21 rokov)
družina Krásavice (18 – 20 rokov)
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V roku 2019 mal náš zbor 175 členov.

V našom zbore sa nachádza  
40 dospelých a 135 detí.

Priemerne sme mali každý týždeň  
18 družinových stretnutí.

Počas roka sme priamo zorganizovali 
34 akcií, výletov a výprav, ktoré dokopy 
tvorili 1179 osobodní. Zúčastnili sme 
sa tiež mnohých ďalších udalostí 
organizovaných skautmi z iných miest. 

Naši členovia sa počas roka zúčastnili 
161 osobodní vzdelávacích podujatí, 
či už ako účastníci, alebo členovia 
organizačného tímu.

Okrem toho sme mali viac ako 29  
ďalších stretnutí, plánovaní a porád.

dospelí deti

POČTY
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ČO JE SKAUTING? 

Skauting je životný štýl. 

Dáva víziu a možnosť osobného rozvoja 
vo všetkých možných oblastiach. 
Nielen v oblasti rozvoja tela a fyzických 
zručností, ale aj duše a vlastnej osobnosti. 
Svojou bohatou programovou ponukou 
motivuje a inšpiruje ľudí posúvať svoje 
hranice a osobnostne rásť. Aj mnohé 
úspešné a známe osobnosti si prešli 
skautingom a ten im dal dobré základy do 
života. 
Vedieť viazať uzly, založiť oheň, prespať 
v lese, postaviť stan. To sú zručnosti 
ktoré síce skauti majú, ale určite to nie je 
všetko. 
Naviac Skauting učí starať sa nielen 
o seba, ale aj o druhých a celkovo 
o svet okolo nás. Skautská výchova 
úspešne formuje ľudí k zodpovednosti, 
rozhľadenosti a schopnosti konať keď to 
je treba, či už to je lokálne alebo globálne.
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DRUŽİNOVKY

Najzákladnejším prvkom v organizačnej štruktúre 
skautingu sú družiny. Družina je tvorená približne zo 
6 – 8 členov, ktorých vedie radca. Každý nový člen po 
vstupe do Slovenského skautingu je ihneď zaradený 
do družiny. Táto družina sa stretáva v pravidelných 
intervaloch z pravidla jedenkrát do týždňa približne 
na jednu až dve hodiny. 

Program pre družinu pripravuje radca vopred a tento 
program je zameraný na individuálne potreby členov 
družiny, s kladením dôrazu na dodržiavanie skautskej 
výchovnej metódy. Náročnosť programu závisí od 
veku členov v družine. 

Každá aktivita a hra sa snaží rozvíjať jednotlivca 
v niektorej zo šiestich oblastí rozvoja:  telesnej, 

 intelektuálnej,  citovej,  sociálnej,  
 duchovnej,  charakterovej. 

Tento družinový systém bol zavedený už pri zrode 
skautingu v roku 1907 a takto osvedčený sa používa 
dodnes. 

Každá družina si vytvára svoje vlastné povedomie 
a družinového ducha a to najmä  prostredníctvom 
pokriku, názvu či družinovej vlajky - tieto symboly 
podnecujú vzájomnú spolupatričnosť skupiny. 

Súčasťou pravidelných družinových stretnutí sú aj 
víkendové výpravy a takzvané puťáky. Na týchto 
výletoch sa skauti často vydávajú do prírody, na 
zrúcaniny hradov, či za nejakým dopredu vytýčeným 
cieľom, ktorý môže byť  napríklad aj v meste.
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TÁBOR

Skautský letný tábor je udalosť, na ktorú sa 
deti aj dospelí tešia celý rok. Je to vyvrcholenie 
skautského roku a príležitosť zažiť tie najkrajšie 
zážitky. V roku 2019 pezinskí skauti táborili 
v katastri obce Jedľové Kostoľany. 

Za prvé dva dni postavilo vyše 20 dobrovoľníkov 
základné táborové stavby a zmenili tak zelenú 
lúku na dočasné útočisko pre vyše 70 účastníkov 
v dvoch turnusoch. 

Prvých 7 dní sa skauti (mládež vo veku 
11 – 14 rokov) venovali aktivitám zameraným 
na dostavanie tábora, ako aj rôznym hrám 
a výpravám. Ich spestrením bolo zameranie na 
tému “stroskotaní a stratení”. 

Na druhý 7 dňový turnus nastúpili vĺčatá (deti vo 
veku 7 – 10 rokov). Ich príbeh bol navrhnutý podľa 
známej rozprávky “Lorax”. Ocitli sa v príbehu kde 
nenásitný človek už takmer vyhubil všetky stromy. 
Deťom sa ale podarilo nepriaznivý stav zvrátiť 
a vysadiť opäť živý les. 

Okrem účastníkov treba spomenúť aj neuveritelne 
húževnatých a odhodlaných dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčky nielen z radov skautov, ale 
i priateľov a rodičov. Títo ľudia pomáhajú ťahať 
skauting vpred. Bez nich by nebolo čo jesť, kde 
spať, ako dopraviť materiál, či získať povolenia 
na táborenie. Bola by iba zelená lúka bez detí 
a zážitkov zo skautingu.
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BOZIN

Mestská hra Bozin patrí ku každoročným pevným 
akciám, ktoré organizuje náš zbor. Už tradične 
sa na začiatku októbra stretlo v uliciach Pezinka 
vyše 70 skautov z 15 zborov roztrúsených po 
celom Slovensku na už šestnástom ročníku tejto 
akcie. Hoci sa táto akcia každoročne opakuje, 
vždy je niečim výnimočná. Témou tohto Bozinu 
bola  práve Cinderfella – moderná popoluška 
v mužskom prevedení. Hlavný hrdina to v živote 
nemal vôbec ľahké a na strednej škole bol 
šikanovaný. Spoločnými silami sme bojovali 
proti šikane a učili sa jej predchádzať, čo bolo 
aj hlavnou myšlienkou celého podujatia. Okrem 
pútavého príbehu si účastníci mohli vyskúšať 
netradičné úlohy, ktoré potrápili ich logické 
myslenie, kreativitu či schopnosti spolupráce.

Okrem vyššie spomínanej akcie, ktorú 
organizujeme pre celé Slovensko, máme aj 
množstvo ďalších zaujímavých akcii práve pre 
náš zbor ako sú Jarný tábor, Deň detí, Svetlonos, 
Vianočný večierok a iné.
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ZAPOJİLİ SME SA

Aj v roku 2020 sme sa zapojili do rôznych 
mimozborových akcií. V marci to už tradične 
začalo Plaveckým maratónom. V apríli sme sme 
sa na Dni Narcisov pripojili  k celoslovenskej 
zbierke na pomoc ľuďom trpiacim na rakovinu. 
V septembri sme nesmeli chýbať na Alegorickom 
sprievode Pezinského Vinobrania. 

Boli sme tiež prezentovať pezinský skauting 
na Trhu Dobrovoľníctva v Bratislave, kde mali 
organizácie možnosť prezentovať svoju činnosť 
záujemcom o dobrovoľníctvo. V novembri 
najmladšie dievčatá zbierali materiálnu pomoc 
pre ľudí bez domova a osobne ju odniesli do 
nocľahárne Vincenta de Paul v Bratislave. 
A v decembri sme sa po prvýkrát zapojili do 
úspešnej akcie v Schaubmarovom mlyne - Detskej 
noci literatúry. Rozprávkovým programom 
a darčekmi priniesli najmladšie dievčatá vianočnú 
náladu mentálne znevýhodneným ľuďom  pod 
krídlami OZ Zelený štvorlístok. 

A už tradične skauti priniesli vianočnú atmosféru 
pokoja odpaľovaním Betlehemského svetla. 
Svetlo mieru a nádeje sme odpalovali deň pred 
Vianocami, pre zlé počasie tentokrát v Dolnom 
kostole v Pezinku. Takisto naši skauti odpaľovali 
svetlo na dvoch omšiach vo Viničnom a na 
polnočnej omši v Pezinku. Odniesli sme ho aj do 
pezinského domova sociálnych služieb.
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VZDELÁVANİE

Osobné napredovanie je neoddeliteľnou súčasťou skautingu. 
Vďaka účasti na vzdelávacích akciách sa naši členovia učia 
nové zručnosti, získavajú potrebné informácie k plneniu 
svojich dobrovoľníckych funkcií či stretávajú nových ľudí 
a čerpajú motiváciu a inšpiráciu do ďalšej činnosti.

Počas roku 2019 sme získali nasledovné kvalifikácie

10 členov sa naučilo základy tvorby programu 
pre deti, čo to k programovej ponuke 
Slovenského skautingu a ako zvládať náročnejšie 
situácie práce s deťmi;

1 člen sa vyškolil na vedenie družiny 
a organizáciu týždenných družinových stretnutí

1 člen sa vyškolil v prvej pomoci a môže vďaka 
tomu zabezpečovať základnú zdravotnú pomoc 
na podujatiach

Okrem toho sa naši členovia vzdelávali napríklad v oblasti 
manažmentu dospelých dobrovolnikov a absolvovali 
inšpiratívne prednášky týkajúce sa občianskej angažovanosti. 

Kontinuálnym vzdelávaním pomáhame našim dobrovoľníkom 
rásť a zároveň zabezpečujeme pre našich členov bezpečné 
prostredie, kvalitný program, ktorý je prispôsobený ich 
potrebám a sleduje aktuálne trendy. 

Niekoľkí naši dobrovoľníci sa pritom na skautskom 
vzdelávaní aktívne podieľajú aj z pozície školiteľov či členov 
organizačných tímov týchto podujatí.
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PRÍJMY VÝDAVKY

popis suma popis suma

vyzbierané 2% dane 2 474,27€ bankové poplatky 76,50€

prijaté členské na 
registráciu skauting

1 974,00€
odvod členské 
skauting

11 974,00€

ostatné príspevky 
členov na činnosť 
a akcie

11 378,00€
energie, nájomné 
klubovňa Pezinok

995,80€

dotácia obec Viničné 1 820,00€ výdavky akcie 6 316,35€

dotácia na činnosť 
Slovenský skauting

1 342,00€ materiál, služby réžia 4 023,73€

Spolu 19 064,13€ Spolu 13 386,38€

Kladný rozdiel 
hospodárenia

5 677,75€

FİNANCİE
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Skauting je medzinárodné hnutie, ktoré funguje 
v takmer každej krajine sveta. Naši členovia tak 
majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných 
skautských akcií, cestovať s pomocou skautských 
kontaktov jednoducho po svete alebo si dopisovať 
so zahraničnými skautmi či ubytovať alebo 
sprevádzať skautov tu na Slovensku. 

Zahraničný rozmer skautingu však prináša viac 
ako len možnosť cestovania. Vďaka priamemu 
kontaktu s ľuďmi z iných krajín získavajú naši 
členovia celistvejší pohľad na svet, možnosť 
spoznať bližšie iné kultúry a celkovo naživo 
spoznať, ako funguje skauting v krajinách po 
celom svete. 

Minulý rok sme mali skúseností so zahraničím 
naozaj mnoho. Pred letom sa časť našich skautov 
zúčastnila podujatia Intercamp, ktoré sa konalo 
v Holandsku. Cez leto sme stihli mnoho ďalších 
aktivít. Mali sme na tábore návštevu z Nemecka. 
Dve naše skautky strávili leto v skautskom centre 
v Rakúsku. 

V roku 2019 sa tiež konalo Svetové Jamboree, 
ktoré býva raz za 4 roky. Tentokrát to bolo v U.S.A. 
a zúčastnilo sa ho viac ako 40 000 skautov, medzi 
nimi aj skauti z nášho zboru. 

Niektorí skauti a skautky si tiež spravili spoločné 
výlety do bližších krajín ako Poľsko, či Slovinsko. 

Na jeseň sme sa už tradične zapojili do 
internetového “stretnutia” skautov – Jota-Joti 
a mali tak možnosť si písať so skautmi z celého 
sveta. Niektorí naši členovia tiež navštívili kvôli 
rôznym skautským kurzom a konferenciám krajiny 
ako Estónsko a Chorvátsko. 

ZAHRANİČİE
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PODPORTE NÁS

Budeme radi ak nás podporíte aj v roku 2020.  
Aj vďaka vám môžeme pomáhať deťom tráviť čas 
zmysluplne, rozvíjať seba a iných, pomáhať okoliu  
a hlavne robiť svet lepším :)

Je na vás akú formu pomoci si zvolíte, môže to byť

 2 percentá
 Klub priateľov skautingu
 Dary – kancelárske potreby (papiere, farbičky…), 

 staršia ale funkčná technika (dataprojektor…),  
 spoločenské hry

 Služby – odvoz materiálu na tábor, pomoc pri 
 výlete…a mnohé iné

POĎAKOVANİE

Všetko, čo sme dosiahli v roku 2019 by sme nedokázali bez pomoci a podpory 
iných. Naša vďaka patrí Mestu Pezinok, Obci Viničné, Obci Hostie, Slovenskému 
skautingu, pánovi Partlovi, pánovi Hianikovi, a mnohým ďalším rodičom 
a priateľom skautingu. Ďakujeme :-)

Ďakujeme!




