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PRÍHOVOR
Aký bol rok 2018 pre pezinských skautov?
Každý rok je výnimočný a plný nových udalostí,
či zmien. Prinášame najzaujímavejšie postrehy.
Nové družiny
Počas roka sa nám podarilo založiť niekoľko družín
a ponúknuť tak skauting novým deťom. Po niekoľkých rokoch
fungovania skautiek vo Viničnom máme už prvú družinu
pre chlapcov. Otvorili sme chlapčenskú družinu Zúrivé rysy,
ktorá privítala najmladších skautov. V spolupráci so školou
Felix sme založili novú družinu dievčat. Skautky a skauti sa
tam zapojili do niekoľkých aktivít ako napríklad Betlehemské
svetlo alebo Lampiónový sprievod.

Tábor
Letný tábor bol pre mňa i mnohých akcia roka. Priniesol
viacero silných momentov. Prvým z nich bol príchod detí.
Tento rok sme mali najviac účastníkov v našej histórii.
Priemerne sa na tábore nachádzalo vyše 70 ľudí. Druhým boli
skautské sľuby. Je úžasné vidieť deti, ktoré pred pár rokmi
prišli ako ustráchaní nováčikovia do družín, ako si hrdo dávajú
pezinskú šatku a stávajú sa skautmi.

Bozin
Skautská mestská hra s týmto názvom oslavovala svoje
15. výročie. Začala ho naozaj veľkolepo, keď účastníkov privítal
primátor Pezinka. Skauti a skautky z celého Slovenska mali
možnosť spoznať Pezinok a našich skautov prostredníctvom
viacerých úloh a aktivít.
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ČO JE SKAUTING?
Čo ponúka skauting starším?
Skauting – to sú kamaráti, priatelia a společenstvo ľudí, ktorí
zdieľajú podobné hodnoty. Vyrastať v skautskom oddiele
znamená chopiť sa šance žiť naplno. Byť aktívny a nájsť
vlastné miesto vo svete. Skauting je príležitosť rozvíjať nielen
seba, ale i svoje okolie.
Skauti a skautky se snažia tvorit lepší svet tým, že berú
vlastný život do svojich rúk.

Skautská výchova ctí predovšetkým tieto hodnoty
hrať fér
spolupracovať s ostatními
pracovať na sebe
byť ohľaduplný k okolitému prostrediu
mať vzťah k prírode
Skauting všestranne pôsobí na rozvoj osobnosti detí
a mladých ľudí – prostredníctvom hier, zážitkov, aktivít
a ďalších činností.
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ŠTRUKTÚRA ZBORU
61.zbor Modrý oblak Pezinok

Zborový vodca
Marián Lezo
(marian.lezo@gmail.com)
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družina Severania (13 - 15 rokov)

družina Tajfún (13 - 15 rokov)

družina Kiwi (12 – 13 rokov)
družina Orly (10 - 12 rokov)
Oddielový vodca
Miroslav Virgovič
(virgo1489@gmail.com)

Zástupca zborového vodcu
David Šašinka
(david.sasinka@gmail.com)

1.oddiel Dažďa
(chlapčenský oddiel)

5. oddiel Z Bažinky
(dievčenský oddiel)

družina Bláznivé plazy (8 – 10 rokov)

družina Skokanky (9 – 11 rokov)

družina Biele Tigre (9 – 10 rokov)

družina Rosničky (8 – 10 rokov)

družina Zápalky (9 – 11 rokov)

družina Žubrienky (7 - 8 rokov)

družina Husky (9 – 10 rokov)

Oddielová vedúca
Klára Miklušičáková
(klaramiklusicakova@gmail.com)

Oddielový vodca
Igor Madacki
(igormadacki@gmail.com)

4. oddiel Leňochody
(koedukovaný oddiel)

družina Lego (10 – 12 rokov)

Zástupkyňa zborového vodcu
Miroslava Hrabčáková
(miroslava.hrabcakova@gmail.com)

družina Zúrivé rysy (7 – 8 rokov)

6. oddiel skautov a skautiek
Vietor (koedukovaný oddiel)

1. roverská jednotka KoKu
(koedukovaný oddiel)
družina Koku (nad 19 rokov)
Oddielová vodkyňa
Monika Lezová
(m.lezova@gmail.com)

družina Krásavice (16 – 19 rokov)
Oddielový vedúci
Matúš Deters
(matusdeters95@gmail.com)

2. oddiel Labute
(koedukovaný oddiel
vo Viničnom)
družina Biele labute (7 - 12 rokov)
družina chalanov (6 - 11 rokov)
Oddielová vedúca
Natália Detersová
(natalkadetersova@gmail.com)

od septembra - Ľubica Pešková
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POČTY
V roku 2018 mal náš zbor 150 členov.
V našom zbore sa nachádza 29 dospelých a 121 detí.
Priemerne sme mali každý týždeň 16 družinových
stretnutí.
Počas roka sme zorganizovali 64 akcií, výletov a výprav
a zúčastnili sme sa mnohých ďalších udalostí
organizovaných skautmi z iných miest.
Naši členovia sa počas roka zúčastnili 159 osobodní
vzdelávacích podujatí či už ako účastníci, alebo
členovia organizačného tímu.

Okrem toho sme mali mnoho ďalších stretnutí,
plánovaní a porád.

dospelí
deti
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DRUŽİNOVKY
Úplne najzákladnejším prvkom v organizačnej štruktúre
skautingu sú družiny. Každý člen je hneď po vstupe do
Skautskej organizácie zaradený do družiny, ktorá má približne
6-8 členov. Túto družinu riadi radca. Skupina sa stretáva
v pravidelných intervaloch, z pravidla jeden krát do týždňa na
zhruba hodinu až dve. Drvivá väčšina programu sa deje práve
na týchto stretnutiach.
Družinový systém bol zavedený už pri zrode skautingu v roku
1907 a osvedčený sa používa dodnes. Program na každú
družinovku si pripravuje radca dopredu so zreteľom na
individuálne potreby členov družiny a s kladením dôrazu na
dodržiavanie skautskej výchovnej metódy. Každá aktivita a hra
sa snaží rozvíjať jednotlivca v niektorej zo šiestich oblastí
rozvoja a to v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej,
duchovnej alebo charakterovej.
Povedomie a družinového ducha si družiny budujú aj
prostredníctvom družinového pokriku, či družinovej vlajky.
Tieto symboly podnecujú spolupatričnosť.
Doplnením k pravidelným družinovým stretnutiam sú
víkendové výpravy a takzvané puťáky. Na týchto sa skauti
často vydávajú do prírody, na zrúcaniny hradov, či za nejakým
dopredu vytýčeným cieľom napríklad aj v meste. V závislosti
od veku členov družiny sa prispôsobuje aj náročnosť. Na
to musí dohliadať radca družiny a tiež vodca oddielu ktorý
zastrešuje viacero družín.

15

TÁBOR
Na začiatku júla (30. júna – 15. júla) sa konal náš každoročný
letný tábor, ktorý sa tentokrát konal pri Ješkovej Vsi, pár
kilometrov od Partizánskeho. Všetko sa začalo stavaním
tábora, pri ktorom pomáhalo 26 dobrovoľníkov. Tu si naši
mladší i starší skauti mali možnosť vyskúšať prácu v tímoch
i jemnú a hrubú motoriku. Po tomto prišlo na tábor ďalších
48 detí, ktoré zareagovali na tajomnú mapu s odkazmi a prišli
na táborisko. Tam ich očakával dobrodruh Zlatko, ktorý chcel
nájsť skautský poklad.
Cesta nebola ľahká a rôznymi aktivitami si rozvíjali svoje
schopnosti a získavali nové zručnosti. Poklad sa síce našiel,
avšak deti sa netešili dlho, keďže krátko nato zmizol. Nevzdali
sme sa a pomocou ďalších aktivít sme zistili, že pre pravý
poklad sa musí kopať hlbšie. Tentokrát bol poklad pravý
a v ňom mnoho cenností ako staré kroniky, či fotky.
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PEVNÉ AKCİE

Máme akcie, ktoré sa každoročne opakujú, avšak vždy sú
niečim výnimočné. Mení sa miesto, program, či zážitky. Medzi
takéto akcie patrí Jarný tábor. V roku 2018 sa konal v Nitre.
Spoločne sme hľadali následníka trónu – princa Elvisa. Plnili
sme úlohy a dokonca sme ho našli na vrchu Zobor. Bola to
úspešná misia, ktorú sme zakončili sladkou odmenou.
V marci mali naši starší dobrovoľníci tradičnú akciu
Chameleón, kde začali plánovať letný tábor a iné pevné
zborové akcie, porozprávali sa o nástupníctve a hlavne
sa zabavili, aby získali motiváciu na ďalšiu dobrovoľnícku
činnosť.
V apríly sa konal Deň so skautskou šatkou ako súčasť osláv
patróna skautov – svätého Juraja. Ako pezinskí skauti sme
sa tiež zapojili. Chodili sme celý deň so šatkou na krku
a poobede sa stretli na spoločnej zmrzline.
Na začiatku mája si hľadáme zaujímavé miesto na Slovensku,
ktoré preskúmame. Tohtoročná Expedícia sa konala na
Poľane. Mali sme možnosť vystúpiť na samotnú vyhasnutú
sopku. Videli sme nádherné skaly pri Kalamárke a pokorili
sme vrch Hrb – geografický stred Slovenska.

22

Príchod leta sa spája so Zatvorením a Otvorením skautského
roka. Spoločne spomíname na družinovky a tešíme sa na
tie nasledujúce. Pred letom sme symbolicky stiahli vlajku
so stožiara a po lete ju opäť vytiahli, aby sme sa pustili do
nových dobrodružstiev.
Mestská hra Bozin sa rokmi stala overenou značkou
pezinských skautov. V roku 2018 sme organizovali jej výročný
pätnásty ročník. Účastníkmi boli skauti z miesto celého
Slovenska. Zastúpenie mali Bratislava, Piešťany, Trenčín, či
Vrútky. Témou bolo vyriešenie detektívky ako s filmu, keď
začali miznúť víťazi minulých ročníkov.
Začiatok novembra bol neodmysliteľne spojený so
Svetlonosom. Naši skauti sa dozvedeli viac o tradíciach
v iných krajinách. Zamerali sme sa na Mexiko. Navštívil nás
Miguel a ukázal nám ich zvyky. Na záver sme videli animovaný
film Coco.
I tento rok sme pred sviatkami zorganizovali Vianočný
večierok. Okrem skautov prišli mnohí rodičia. Dievčenské
družiny si pre nás pripravili napínavé divadielko so šťastným
koncom. Taktiež sme priniesli vlastnoručné darčeky, ktoré
sme si navzájom darovali.
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ZAPOJİLİ SME SA
Aj v roku 2019 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, na ktorí sme prilákali do Pezinka aj skautov
z Nemecka, ktorí v tom čase navštívili Slovensko.
Boli sme tiež prezentovať pezinský skauting na Trhu
Dobrovoľníctva v Bratislave, kde mali organizácie možnosť
prezentovať svoju činnosť záujemcom o dobrovoľníctvo.
A v decembri sme už tradične priniesli vianočnú atmosféru
pokoja odpaľovaním Betlehemského svetla. Svetlo mieru
a nádeje sme ako každý rok na odpalovali deň pred Vianocami
na pezinskom námestí. Takisto naši skauti odpaľovali svetlo
na dvoch omšiach vo Viničnom a na polnočnej omši v Pezinku.
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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 2018 sme získali nasledovné kvalifikácie

3 členovia sa vyškolili na vedenie družiny
a organizáciu každotýždenných družinových
stretnutí
2 členovia sa vyškolili na pomoc pri vedení
oddielu a organizovanie väčších akcií
1 člen sa vyškolil na vedenie oddielu, či zboru
4 členovia sa vyškolili v prvej pomoci
Okrem toho sa naši členovia vzdelávali napríklad v tvorbe
programu pre najmenších, absolvovali inšpiratívne prednášky
na envirotémy, občiansku angažovanosť či PR. 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

31

FİNANCİE

PRÍJMY
popis

VÝDAVKY
suma

popis

vyzbierané 2% dane

2 704,17€

bankové poplatky

prijaté členské na
registráciu skauting

1 745,00€

odvod členské
skauting

ostatné príspevky členov
na činnosť a akcie

8 213,00€

energie, nájomné
klubovňa Pezinok

dotácia obec Viničné

1 400,00€

výdavky akcie

dotácia na činnosť
Slovenský skauting

1 261,00€

materiál, služby
réžia

Spolu

Kladný rozdiel
hospodárenia

15 323,17€

Spolu

suma
68,86€
1 745,00€

879,07€
3 297,08€
3 715,15€
9 705,16€

5 618,01€

33

ZAHRANİČİE

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, čo pomáha napríklad búrať predsudky a stereotypy.
Minulý rok sme mali skúseností so zahraničím naozaj mnoho.
Dievčatá si počas roka dopisovali so skautkami z U.S.A.
s ktorými si napríklad vymenili na ochutnávku tradičné
sladkosti. Niekoľkí naši členovia sa zúčastnili skautských akcií
v Belgicku, Macedónsku a Holandsku. Jedna naša členka
reprezentovala skauting a Slovensko na podujatí Európskeho
parlamentu - European Youth Event v Štrasburgu vo
Francúzsku. Leto strávili dve naše členky v dobrovoľníctvom
v skautských centrách v Rakúsku a Švédsku. Rôzne skupinky
sa tiež vydali na potulky svetom do krajín ako Nemecko
alebo Čierna Hora. Na jeseň sa viacerí ľudia zapojili do
internetového “stretnutia” skautov – Jota-Joti. Počas roka
sme tiež privítali na Slovensku či priamo v Pezinku rôzne
zahraničné návštevy. Skauti z Nemecka sa k nám dokonca
pridali na Alegorickom sprievode počas Vinobrania.
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PODPORTE NÁS
Budeme radi ak nás podporíte aj v roku 2019.
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…),
opotrebovaná technika (dataprojektor…),
spoločenské hry
Služby – odvoz materiálu na tábor, pomoc pri
výlete…a mnohé iné

POĎAKOVANİE
Všetko, čo sme dosiahli v roku 2018 by sme nedokázali bez pomoci a podpory
iných. Naša vďaka patrí Mestu Pezinok, Obci Viničné, Obci Ješková Ves,
Slovenskému skautingu, projektu Skauti myslia globálne, Európskej únii, Katke
Mikušovej, Miriam Olosovej, Mirke Daňovej, Sise Jančovej, Lenke Jančíkovej,
Adriane Kovárovej, Milošovi Liptákovi, Peťovi Arvayovi, Barbore Guštafíkovej,
pánovi Solgovi, a mnohým ďalším rodičom a priateľom skautingu.

Ďakujeme :)
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