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Oblastná rada Západoslovenskej skautskej oblasti Ti praje krásne 
Vianoce a úspešný nový rok 2017! 

 
 

 
 
Nominuj na ocenenie Služba skautingu 
(Rozvoj) 
 
 
Ak máte v zbore osobu, ktorá by si vyznamenanie 
zaslúžila, neváhajte napísať na zsso@skauting.sk 
nomináciu v rozsahu cca A5 stránky.  
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Nová „cover photo“ 

(Komunikácia a PR)  

Do oblasti pribudol nový zbor, a preto naša fanpage-ová cover photo stratila aktuálnosť. 

Hľadáme preto dobrovoľníka, ktorý by nám navrhol novú. Ak máš záujem, ozvi sa nám na 

zsso@skauting.sk. 

 
 
Medzinárodná cena Duke of Edinburgh 
(Program) 

 
V našej oblasti zastrešujeme program už 
v týchto obciach: Trnava, Piešťany, 
Sereď, Nemšová a Horné Srnie. 
 
Ak si z našej oblasti, môžeš sa do tohto 
programu už teraz zapojiť.  
Prihlasovanie na zsso@skauting.sk. 
 

 
 
 
 

 
 

Vianočná nádielka zahraničných noviniek 
(Zahraničie) 

 
ICSP - International Camp Staff Program  
Dátum: leto 2017  
Miesto: USA  
Vek: 18-30  
Každý rok skauti z Ameriky pozývajú skautov a skautských vodcov z celého sveta, aby prišli 
stráviť leto do Spojených štátov ako člen Medzinárodného táborového staffu. Nebojíš sa 
práce a chceš okúsiť skauting a táborenie za veľkou mlákou? Tak toto je niečo pre Teba. 
Máš čas prihlásiť sa do 20.1.2017. Viac info na : http://skauting.sk/skauti/zahranicie/icsp/  
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Jamboree v Dánsku  
Dátum: začína 22.júla a končí 30. júla 2017  
Miesto: Sønderborg, Dánsko  
Vek: 10-23 Motto tohto Jamboree je – Zanechávame dojmy. Jeden z druhého, z okolia, z 
prežitých aktivít. Program bude rozdelený na dve časti, podľa veku zúčastnených. Prvá 
skupina od 10-17 rokov je zameraná viac na hravé aktivity. Na svoje si prídu aj skauti vo 
veku od 18-23 pre ktorých je pripravený zaujimavý program z každej kategórie. Pre viac info 
alebo záujem píš na international@scouting.sk  
 
Mongolské Jamboree 2017  
Dátum: 27 Júl - 2 August 2017  
Miesto: Ulaanbaatar, Mongolsko  
Vek: 14-17 / ako dobrovoľník 18+  
V lete roku 2017 Mongolsko privíta 10000 skautov z celého sveta na 31. regionálne skautské 
Jamboree Ázie a Tichomoria. Témou akcie je " Go Nomad " . podrobnejšie info: 
http://skauting.sk/skauti/aktuality/vycestuj-so-slovenskym-skautingom-na-31-azijsko-
pacificke-jamboree-do-mongolska/  
 
Intercamp 2017  
Dátum: 2-5.6. 2017  
Miesto: Nemecko  
Vek: vlčatá,skauti, roveri  
Intercamp je medzinárodná akcia so skvelým programom a kopou zahraničných skautov. 
Tentoraz u skautských bratov v Nemecku. Máš záujem zúčastniť sa alebo byť šéfom 
slovenskej výpravy? Vyplň tieto dotazníky! Šéf: 
https://docs.google.com/forms/d/1wEt2uBbFtKwgBR40ZRkSSRLk2npKLWankeK 
0uG3Hqq8/edit Účastník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVl8eGW7- 
eEcFQRGVRvO3KF2SqkRdriQaIwTQd4dPasj61A/viewform  
 
Scout moot 2017  
Dátum: 25.7. – 2.8. 2017  
Miesto: Island  
Vek: účastník 18-25, IST 26-30  
Rovermoot – 9 dní plných dobrodružstva, nových priateľstiev a islandskej prírody. S 
prihlásením sa poponáhľaj! Registrácia do slovenského kontingentu je otvorená do polovice 
decembra. Viac na: http://skauting.sk/skauti/aktuality/registracia-na-world-scout-moot-2017-
na-islande-spustena/  
Skauti z Belgicka hľadajú parťákov na táborenie alebo stretnutie Je to skupina 10 
skautov/skautiek vo veku 16-18 rokov, ktorí by veľmi radi stretli skautov na Slovensku a 
strávili s nimi nejaký čas. Uvítajú stretnutie pri táboráku, výlet ale aj táborenie. Radi by na 
konci natočili video, ktoré by mohli doma v Belgicku ukázať a priblížiť tam tamojším skautom 
ako to na Slovensku vyzerá. Zaujalo Ťa to? Tak neváhaj a píš na international@scouting.sk  
 
Zahraničná rada hľadá troch šikovných skautov na obsadenie týchto funkcii:  

1. V4B3 
Náplň práce: Koordinovať pracovnú skupinu krajín Vyšehradskej štvorky a troch 
Baltských krajín a mať pod kontrolou podiel SLSK na spoločných projektoch.  

ť dianie vo V4B3, mať prehľad čo sa deje v skautingu u nás a u nich  
 

 
né stretnutia V4B3  
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2. Zástupca zahraničného komisára viac info - 
http://skauting.sk/skauti/aktuality/hlada-sa-zastupca-zastupkyna-zahranicneho-
komisara-pre-wosm  

 

3. Koordinátor projektu Explorer Belt Ide o koordinátora putovnej akcie 
sprevádzanej plnením rôznych úloh po krajinách. Zaujala Ťa táto ponuka? Vyplň 
prosím tento dotazník : https://docs.google.com/forms/d/1QB0m-
_9Lw5XhJv2Dk2XRPPr1-3d5H3dS5UndI56CL5g/edit 

 

 
 

Boli sme: 
 
19.11.2016: Kurz prvej pomoci 
(https://www.zonerama.com/ZSSO/Album/2405497 ) 
 
25.-27.11.2016: Programový kurz 
(https://www.zonerama.com/ZSSO/Album/2429042) 
 
2.12. a 3.12.2016: So skautingom za hranice 
(http://117zbor.skauting.sk/aktuality/skauting-
posuva-hranice-tvojich-moznosti/ )  
 
10.12.2016: Školenie DofE 
(https://www.skaut.sk/progam/25286/program-dofe-
opat-pristupnejsi/)  
 
11.10.2016: VZ RMTK a Animátor roka 
 
16.10.2016: Vianočný večierok oblastnej rady 
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