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Milé skautky, milí skauti, milí priaznivci,

dostáva sa vám do rúk výročná správa našej oblasti.
Rok 2018 sa niesol najmä v znamení našej najväčšej akcie, ZapaDni. Jej príprava 
nás naplno pohltila, no som veľmi hrdá, že popri tomto podujatí sme dokázali 
zorganizovať aj ostatné akcie a fungovať v zabehnutom režime. „ZapaDni, ZapaDni, 
západoslovenské skautské dni,...” spieva sa v pesničke, ktorá na akcií vznikla. Občas 
mi behá po rozume a doma si ju hmmkám. Som presvedčená o tom, že nie len vo 
mne zostali rezonovať spomienky na túto akciu.

Vnútorné fungovanie oblastnej rady síce nevidno navonok, ale považujem ho za 
veľký úspech. Po dvoch rokoch vo funkciách sa nám podarilo vytvoriť tímy, ktoré 
sa angažujú v rôznych smeroch. Je to zároveň výzva do budúcich rokov tieto tímy 
rozšíriť a zastabilizovať.

Do tretice spomeniem návštevy v členských zboroch. Teší nás zoznamovať 
sa s každým jedným členom a vidieť „váš” skauting. Aj vďaka tomu sa snažíme 
organizovať podujatia na základe potrieb oblasti a vytvárať pozitívne podmienky 
pre skauting na západnom Slovensku.

Viac o našom fungovaní sa dozviete na ďalších stránkach. 

So stiskom ľavice

Jana Jánošíková (Jane),
oblastná vodkyňa

ÚVOD



Skautská oblasť je administratívno-organizačnou jednotkou Slovenského skautingu, 
ktorá združuje zbory, prípadne samostatné oddiely. Teritórium skautskej oblasti 
nemusí byť totožné so štátnym alebo samosprávnym územným celkom.

Naša oblasť pôvodne mala názov Trnavská oblasť, teraz sa volá Západoslovenská 
skautská oblasť, a združuje tieto zbory: 

88. zbor Štvorlístok Trnava
2. zbor Dlhých mačiek Trnava
80. zbor Piešťany
93. prístav Tortuga Trenčín
117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová
31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá – Omšenie
15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom
87. zbor Bufinky Trenčín
62. zbor Strelka Nová Dubnica
52. zbor Sv. Juraja Dubnica nad Váhom
32. zbor Ale Vivo Trenčín
82. zbor Polaris Sereď
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Západoslovenská skautská oblasť skončila rok 2018 s vyrovnaným rozpočtom. 
To znamená, že všetky príjmy boli použité na akcie v grafoch. Medzi naše príjmy 
patrili financie z dotácie ministerstva školstva, vedy a výskumu, 10% z členských 
príspevkov, účastníckych poplatkov, nadácie deti slovenska, nadácie Tesco a tiež
z Trnavského a Trenčianskeho samosprávaneho kraja.
Percentuálne rozdelenie nájdete nižšie.
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Tím rozvoja má na starosti návštevy jednotlivých zborov, rozširovanie skautingu do 
nových lokalít a oceňovanie aktívnych členov oblasti. Členovia tímu sa angažujú aj v 
Rade pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu. 

Členovia tímu:
Koordinátor: Patrik Kralovič
Barbora Hluchová, Matej Mikloš

Počas uplynulého roka sme sa snažili oceňovať snahu a ochotu aktívnych členov 
oblasti udeľovaním najrôznejších ocenení a vyznamenaní. Za celý rok sme 
odovzdali viac ako 20 ocenení, pričom išlo o 12 ocenení Sedem ľalií rôznych 
stupňov. Taktiež sme odovzdali 10 vyznamenaní Služba skautingu 3. stupňa.
Nemožno zabudnúť ani na návštevy našich zborov v Dubnici nad Váhom a v 
Novej Dubnici, kde sme sa stretli s ich zástupcami. Zúčastnili sme sa aj Vlčiacko-
včielkarskych dní v Seredi, organizovaných sereďským zborom a navštívili aj 
novovznikajúci oddiel v Dvorníkoch. V období letných táborov sme ako oblasť 
pozreli aj tábor 32. zboru Ale Vivo a na jeseň aj 117. zbor na ich oslavách 15. výročia 
od založenia.

„Ak niekto v našom okolí vyniká svojou aktivitou a snahou, prečo mu neukázať, že 
si to vážime? Ocenenie je tiež gestom vďaky. Keď niekoho oceníme, nám to neublíži 
a jeho poteší a možno ešte viac nakopne vpred.” – Barbora Melicherová.

ROZVOJ



Našim cieľom je pomáhať k osobnému rozvoju členov Západoslovenskej skautskej 
oblasti prostredníctvom kurzov, ktoré im počas roka ponúkame. Snažíme sa naplno 
rozvíjať ich potenciál a najmä schopnosť viesť iných. 

Členovia tímu: 
Koordinátor: Katarína Plevová
Veronika Mrňová, Barbora Melicherová, Klára Štefánková, Matej Móder, Ján Pravda, 
Branislav Kebísek, Samuel Široký, Tatiana Králiková, Alžbeta Benianová

Počas minulého roka sme na radcovskom kurze, ktorý je určený pre mladých 
vedúcich vo veku od 13 do 18 rokov, vyškolili dokopy 14 nových radcov, ktorí sú 
pripravení na vedenie malého tímu – družiny. Tiež sme usporiadali základný kurz, 
ktorý sa konal v Seredi. Poskytuje novým dospelým dobrovoľníkom základné 
vedomosti o skautingu a vedení oddielu či zboru. Absolvovalo ho 23 nových 
dospelých vedúcich.

Zároveň tím prvej pomoci pripravil dva osemhodinové kurzy prvej 
pomoci, kde si účastníci mohli na rôznych modelových situáciách 
precvičiť prvú pomoc v praxi. Celkovo si tak základy prvej pomoci 
osvojilo a priamo vyskúšalo 38 účastníkov. Jarný kurz prvej pomoci 
sa konal v klubovni v Dolnej Súči, zatiaľ čo jesenný sa uskutočnil
v klubovni v Seredi. Na záver získali všetci účastníci kurzov zelený 
stupeň odborky prvá pomoc.

Akciami vzdelávania prešlo spolu 75 účastníkov.

VZDEL ÁVANIE

„V roku 2018 som dokončila radcovský kurz, 
vďaka ktorému viem pracovať s deťmi. Veľa 
som sa naučila o ich psychike či správaní. 
Odzrkadlilo sa to nielen v skautingu, ale 
i v bežnom živote, kde sa moje skúsenosti 
a vedomosti prejavili. Vďaka kurzu prvej 
pomoci som sa zase naučila, ako reagovať v 
krízových situáciách a pomáhať ľuďom.” – 
Zora Valábková

Kurz prvej pomoci

Základný kurz

Radcovský kurz



Programový tím má na starosti podujatia organizované pod hlavičkou ZSSO. Okrem 
doteraz najväčšej akcie ZapaDni boli v roku 2018 zorganizované aj tradičné akcie 
ako metlobal v Piešťanoch, splav Váhu v Trenčíne a Zvedavka mestská rovnako v 
Trenčíne.

Členovia tímu: 
Koordinátor: Filip Šefara
Tím metlobalu: Peter Jánošík
Tím splavu: Karol Seidl
Tím zvedavky: Magdaléna Opravilová

Metlobal (12. 5. 2018, Piešťany)
Druhý ročník metlobalu sa po predchádzajúcom roku uskutočnil opäť v 
piešťanskom mestskom parku. Na akcií sa stretla približne stovka skautov a tak, 
ako pri prvom ročníku, ani tentokrát nechýbali profesionálni hráči bratislavského 
metlobalového tímu Pressburg Phantoms. Tí nám zabezpečili dostatok rozhodcov 
pre jednotlivé zápasy a postarali sa aj o vysvetlenie pravidiel. Víťazmi sa po 
celodennom turnaji nakoniec stali hráči tímu Vajcoví slizniaci z 2. zboru Dlhých 
mačiek z Trnavy.

P ROGR AM



„Realizácia metlobalového turnaja u mňa značne rozvinula schopnosti komunikácie 
s realizačným tímom, naučila ma vedieť sa spoľahnúť na druhých z tímu a nerobiť 
veci len sám, čo vnímam pre môj osobný rast ako najväčší prínos. S tímom sa stále 
zdokonaľujeme v timemanagemente a v plánovaní dávame väčší dôraz na štruktúru 
priebehu turnaja – to tento turnaj potrebuje zlepšiť najviac.”
– Peter Jánošík

Splav Váhu (29. – 30. 8. 2018, Trenčín)
Už takmer tradičná akcia ZSSO sa nekonala nikde inde ako v Trenčíne. Náš 
zatiaľ jediný vodácky prístav 93. zbor Tortuga Trenčín sa postaral o potrebnú 
výbavu na vodu počnúc záchrannými vestami a končiac samotnými loďami. Ešte 
pred tým, ako sa účastníci v skorých ranných hodinách vydali na vodu, pozreli 
si bezpečnostné pokyny, prostredníctvom ktorých zistili, ako sa majú na vode 
správať a čo by určite robiť nemali. Nechýbalo ani cestovateľské kino, v ktorom 
bolo účastníkom predstavené Kirgizsko. Samotný splav sa začal v sobotu ráno. 
Splavovala sa časť Váhu od Trenčína po Zelenú vodu, kde sa akcia končila.

Zvedavka mestská (27. 10. 2018, Trenčín)
Zvedavka sa po roku 2017 presunula z Trnavy do Trenčína, kde sa o jej realizáciu 
postarali členovia 87. zboru Bufinky Trenčín. História mesta, úzke mestské uličky 
a trocha fyzickej aktivity sprevádzali tohtoročnú zvedavku, ktorej sa zúčastnilo 
približne 130 skautov. Ich jediným cieľom bolo získať prvé miesto. Otázky boli 
stavané tak, aby ani domáci nevedeli správnu odpoveď ihneď po prečítaní, čo boj 
niekoľkonásobne sťažilo. Nakoniec sa však vyhrať podarilo tímu Lýra, ktorý získal 
počas plnenia úloh najviac bodov a mohol sa tak tešiť z víťazstva.



Cieľom akcie bolo vytvoriť priateľské vzťahy medzi členmi 
zborov v oblasti ale i mimo nej, a to najmä prostredníctvom 
rôznorodosti pripraveného programu spájajúcou všetky aspekty 
Západoslovenskej skautskej oblasti. 

Členovia tímu:
Koordinátor: Juraj Haládik
Filip Šefara, Sabina Sabová, Viktória Faktorová, Jana Jánošíková, Matej Mikloš, 
Daniel Ševčík, Dominik Frydecký, Barbora Melicherová, Alica Štefánková, Ondrej 
Haládik, Martin Bachár, Henrik Drozd, Viktor Michalek

Predposledný septembrový víkend v roku 2018 sa neďaleko Nového Mesta nad 
Váhom v malej dedine Považany stretlo viac ako 170 skautov a skautiek, ktorí sa 
zúčastnili nezabudnuteľnej skautskej akcie Západoslovenskej skautskej oblasti – 
ZapaDni 2018. Cieľom akcie bolo vytvoriť priestor na spoločné stretnutie 
a spoznávanie skautov našej i iných oblastí, priblíženie jej zmyslu a možností 
a vytvorenie jednej veľkej skautskej rodiny. Vďaka ochote riaditeľa základnej školy 
a obrovského odhodlania realizačného tímu tak mohla akcia prebehnúť úspešne. 
Odštartovala v piatok večer spoločným nástupom a pripravený program sa 
nezastavil až do nedeľného doobedia. Možností na výber bolo neúrekom 
– od ohňovej šou cez nočnú hru, belgický tanec, workshopy, rugby, skautský 
pretek, japonský šerm, lanový park, vedomostný kvíz, koncerty, diskotéku, 
až po spoločné fotenie, ktorým sa akcia skončila.

Z APADNI 2018

Projekt podporila Nadácia pre deti 
Slovenska z grantového programu Hodina 
deťom.

Projekt bol podporený v rámci realizácie 
Participatívneho – komunitného rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.



„Pre mňa boli ZapaDni úplne najlepšia skautská akcia. Veľmi sa mi páčili koncerty, 
večerné diskotéky a čajovňa. Všetky workshopy som si užila a dozvedela som sa 
množstvo nových vecí. Úplne super bola vymyslená aj ZapaDni výzva, pri plnení ktorej 
som spoznala veľa nových ľudí.”
– Katka, účastníčka



Hlavnou úlohou tímu zahraničia je predstaviť a 
priblížiť „vzdialené“ zahraničie členom v ZSSO 
a ukázať im ďalšiu z pridaných možností, ktorú 
nám skauting ponúka – cestovanie, spoznávanie 
krajín a tým aj samých seba. 

Členovia tímu: 
Koordinátor: Alica Štefánková
Anna Mária Ukropcová

Počas uplynulého roka sme dvakrát usporiadali 
akciu So skautingom za hranice. Bolo to v Považanoch v rámci akcie Zapadni a v 
Trnave. Účastníci si vypočuli prezentácie o cestovaní po Madeire, o dobrovoľníctve 
v USA, o stredoeurópskom jamboree pri Balatone, o WOSM konferencii v 
Azerbajdžane a o Kirgizsku. Prezentácie sú obľúbenou súčasťou nášho skautského 
života a preto sa tešili hojnej účasti. Sme radi, že aj takouto formou sa nám darí 
osloviť mladých ľudí, inšpirovať ich k cestovaniu, dobrovoľníctvu a prekonávaniu 
samých seba. 
Počas roka 2018 pracovala v našom oblastnom tíme Alis (117. zbor sv. Františka 
z Assisi Horné Srnie – Nemšová) a Anička (87. skautský zbor Trenčín). Anička 
pracovala najmä na písaní článkov o zahraničných akciách, zatiaľ čo Alis 
organizovala akciu So skautingom za hranice a rozposielala zahraničné novinky do 
celej oblasti. 

„Vďaka skautingu 
som objavila tajomné 
zákutia Luxemburska. 
Ak hľadáte cesty, 
ako objaviť svet za 
hranicami, skauting 
vám ich ponuka naozaj 
mnoho.” 
– Katarína Plevová

Z AH R ANIČIE



Tím duchovna má za cieľ šíriť povedomie o význame duchovna ako jednej z 
viacerých oblastí rozvoja v skautingu a snaží sa členom oblasti uľahčiť a sprístupniť 
prácu s ním pomocou zamyslení a aktivít, ktoré môžu použiť pri tvorbe programu, 
a organizuje aj duchovne zamerané akcie.

Členmi tímu: 
Koordinátor: Ján Pravda
Alžbeta Benianová
V roku 2018 sme každý mesiac vydávali zamyslenia uverejňované na oblastnej 
webovej stránke, ktoré mali za cieľ hlavne pomôcť radcom a vodcom pri tvorbe 
duchovného programu, ale aj obohatiť širšiu skautskú verejnosť. Pred letnými 
prázdninami sme vydali malú zbierku zamyslení na tábor, ktorú sme rozposlali 
zborom patriacim do oblasti. Cieľom tejto zbierky bolo podporiť tzv. ,,ranné 
zamyslenia”, bežnú súčasť táborov mnohých zborov a umožniť zborom, v ktorých 
táto tradícia neexistovala, jednoducho ju zapojiť do svojho programu. V adventom 
období sme uverejňovali aktivity, 
ktoré mali umožniť družinám prežiť 
toto obdobie čo najhodnotnejšie. V 
období tesne pred Vianocami sme 
prispievali do mapy Betlehemského 
svetla miestami, kde v oblasti si môžu 
ľudia odpáliť svetlo. Naši zástupcovia sa 
zúčastnili odovzdávania Betlehemského 
svetla vo Svite a zabezpečili jeho 
dostupnosť v oblasti pre tých, ktorí 
Svetlo potrebovali ešte pred rozvozom 
vlakmi. Uvedomujeme si, že naša aktivita 
je v porovnaní s inými tímami výrazne 
slabšia, preto urobíme, čo bude v našich 
silách, aby sme tento nedostatok v 
nadchádzajúcom roku odstránili.

„Duchovný život je nutná 
podmienka k výchove
a sebavýchove.”
(citát)

DUCHOVNO



Tím komunikácie má za úlohu informovať členov oblasti 
a jej priaznivcov o akutálnom dianí. Komunikujeme 
prostredníctvom oblastnej facebookovej stránky, 
instagramu a webu.

Členovia tímu:
Koordinátor: Michaela Zabadalová
Sabina Sabová, Jakub Lovrant, Petra Rubaninská, Alenka Čierna

V uplynulom roku bolo našou náplňou práce pridávanie príspevkov na sociálne 
siete a web. Obsahom boli pozvánky na jednotlivé akcie, premiéry videí na 
oblastnom youtube, rozhovory s ocenenými skautmi, predstavenie členov tímu, 
informácie zo skautského sveta (napr. užitočné informácie o oblastných voľbách) 
i články a fotografie z našich akcií. Na sociálnych sieťach prebehli 3 súťaže, kde 
mohli zúčastnení vyhrať vecné ceny s novovzniknutým oblastným logom.
Fungovaním na viacerých platformách sa snažíme podchytiť všetky vekové 
kategórie našich členov, pretože informovanosť považujeme za skvelý nástroj 
zlepšovania spolupráce v oblasti.

Facebook: https://www.facebook.com/zapadoslovenskaskautskaoblast/ 
Instagram: @skaut_zsso
Web: http://zsso.skauting.sk/

KOMUNIK ÁCIA

Naši  s ledovatel ia: 
Instagram: 627
Facebook: 712



Jana Jánošíková, Jane (80. zbor) – oblastná vodkyňa

Juraj Haládik, Pytón (80. zbor) – zástupca oblastnej vodkyne

Alica Štefánková (117. zbor) – zahraničná spojka

Martina Kubištíková (80.zbor) – oblastná ekonómka

Katarína Plevová (117. zbor) – oblastná inštruktorka

Kristína Petrovičová (2. zbor) – členka oblastnej rady

Filip Šefara (2. zbor) – člen oblastnej rady

Peter Jánošík (80. zbor) – člen oblastnej rady

Ľubomír Ondrejka (88. zbor) – člen oblastnej rady

Miroslav Kocán (88. zbor) – člen oblastnej rady

Karol Seidl (93. prístav) – člen oblastnej rady

Patrik Kralovič (2. zbor) – člen oblastnej rady

OBL ASTNÁ R ADA



Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili našu činnosť v predchádzajúcom 
roku. Vďaka nim sme sa mohli ako oblasť spoločne stretávať a ďalej rásť. 
Ďakujeme účastníkom, ktorí sa na našich pripravovaných akciách zúčastnili
a prejavili záujem o aktivity z našej dielne.

V neposlednom rade ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí neúnavne pracovali 
na rozvoji oblasti vo všetkých smeroch a vďaka ktorým je naša oblasť taká, aká je.
Ďakujeme .

Použité fotografie: archív Západoslovenskej skautskej oblasti

POĎAKOVANIE









http://zsso.skauting.sk/


