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Úvod
Milé skautky, milí skauti, drahí priaznivci skautingu,

dostáva sa vám do rúk výročná správa Západoslovenskej skautskej oblasti za
rok 2020.

Rok 2020 sme začali na plné obrátky, pripravená pre vás bola naozaj pestrá
paleta aktivít. Nanešťastie to bol rok plný zmien pre všetkých z nás. Pandémia
nás prinútila prehodnotiť priority. Boli sme nútení na neurčito odložiť najväčšie
akcie našej oblasti ZapaDni a Zvedavku. Radcovský kurz sa čiastočne presunul
do online priestoru. Pevne však verím, že aj v tomto náročnom roku sme sa
všetci naučili kopec nových zručností.

Potešujúcim faktom je, že naša oblasť sa každým rokom zväčšuje. Najnovším
prírastkom sa stal 50. zbor A. Dubčeka z Nových Zámkov. Urobíme maximum,
aby sme si tento rastúci trend udržali aj v nasledujúcich rokoch.

Čo nás čaká v roku 2021? Na túto otázku si netrúfame odpovedať.  Jediné čo
momentálne vieme, že aj naďalej chceme byť tou správnou oporou pre vás
všetkých a je mi cťou, že môžem spolupracovať spolu s našimi úžasnými
dobrovoľníkmi na skvalitňovaní našej oblasti.

So stiskom ľavice

Patrik Kralovič (Zved)



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 niesla názov Trnavská oblasť.
Teraz sa volá Západoslovenská skautská oblasť a združuje tieto zbory:

88. zbor Štvorlístok Trnava
2. zbor Dlhých mačiek Trnava
80. zbor Ginko 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
19.zbor Obojživelníkov Šaľa
50.zbor Alexandra Dubčeka Nové Zámky

Fungovanie oblasti



Západoslovenská skautská oblasť skončila rok 2020 s prebytkovým
rozpočtom. To znamená, že všetky príjmy boli použité na akcie v grafoch.

Medzi naše príjmy patrili financie z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, 10% z členských príspevkov, príjmy z účastníckych

poplatkov a Nadácie Tesco.Percentuálne rozdelenie nájdete nižšie. 
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Zastúpenie vekových kategórii

Dospelé skautky 
a skauti

Roverky a Roveri Rangerky a Rangeri Skautky a Skauti Včielky a Vĺčatá Predškoláčky a Predškoláci



Koordinátor: Katarína Plevová
Členovia tímu: Barbora Melicherová, Matej Móder, Ján Pravda, Branislav Kebísek,
Samuel Široký, Tatiana Králiková, Alžbeta Benianová, Miroslav Jehlár, Róbert Ťapušík

Vo februári minulého roka sme ukončili Radcovský kurz, ktorého sa zúčastnilo 24 mladých lídrov z našej
oblasti vo veku od 13 do 18 rokov. Víkend, na ktorom sme si overili ich kompetencie, vedomosti a zručnosti
sme strávili v Seredi a ukončili ho tradičným rituálom v nádhernom prostredí sereďského kaštieľa. 

S vedením radcovského tímu sa rozlúčil takmer cely realizačný tím a preto bolo našou úlohou vyskladať ho
nanovo. Počas roka sa nový tím pripravoval na prácu s radcami, vzdelával sa a spoznával. Aktuálne je
pripravený na vedenie kurzu.
V septembri sme spustili prihlasovanie na nový ročník. Pôvodne plánované jesenné víkendy sa
neuskutočnili, ale napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať dve radcovské stretnutia. 
Tím prvej pomoci zorganizoval dva kurzy prvej pomoci. Jeden bol zameraný na odborku prvá pomoc a
druhý, 8-hodinový kurz, bol uskutočnený v spolupráci so Skautskou akadémiou záchrany. Na záver tohto
kurzu účastníci získali oficiálny akreditovaný certifikát. Kurzy prvej pomoci dokopy absolvovalo 27 členov
Slovenského skautingu.

Akciami vzdelávania prešlo spolu 68 účastníkov.

„Radcovský kurz som absolvovala v roku 2019. Okrem toho, že som tam spoznala veľa nových skautov, s
ktorými som sa mohla podeliť o naše radcovské skúsenosti, zážitky a problémy, naučila som sa veľa o tom,
ako byť správnou radkyňou, ako tvoriť program pre rôzne vekové kategórie a získala som veľa iných
vedomostí, ktoré využívam nielen v skautskom, ale aj v každodennom živote.” (Anastasia Smetaňuk)

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. 

Vzdelávanie



Metlobal (27. 8. 2020, Piešťany)
Štvrtý ročník metlobalu sa aj napriek pandémii podarilo uskutočniť koncom leta, na už tradičnom mieste, v
mestskom parku v Piešťanoch. Možnosť zalietať si na metlách a zabojovať o víťaznú trofej využila približne
päťdesiatka súťažiacich. Nechýbali ani členovia profesionálneho metlobalového tímu Pressburg Phantoms.
Víťazom tohto ročníka sa stal tím skautov a skautiek z 2. zboru Dlhých mačiek v Trnave. 

DofE
Aj v roku 2020 bola naša oblasť vo funkcii miestneho centra DofE. Pribudli nám 3 úspešné absolventky,
konkrétne zlatá, strieborná a bronzová. Taktiež nám pribudlo 13 nových účastníkov a 3 noví vedúci. V lete
sa podarilo zorganizovať jednu bronzovú expedíciu. Absolvovali sme monitoring a národná kancelária nám
predĺžila licenciu, čo nám naďalej umožňuje prijímať nových vedúcich a účastníkov.

Koordinátor: Filip Šefara
Tím metlobalu: Peter Jánošík, Daniel Seriš, Martin Jurda
DofE: Katarína Porubčinová
Ďalší členovia tímu: Samuel Macháč, Miroslav Jehlár, Magdaléna Škodová

Programový tím má na starosť podujatia organizované pod hlavičkou ZSSO a
tiež je spojkou medzi Programovou radou SLSK a členmi, nielen, ZSSO. Rok
2020 bol pre všetkých v značne obmedzenom režime. Napriek tomu sa nám
podarilo zorganizovať metlobalový turnaj a tiež napredovať v plnení úloh s
účastníkmi DofE.

Počas roka sme tiež rozbehli spoločné plnenie odborky orientácia, ktorú si naši členovia vybrali na
Instagrame. O plnenie nakoniec nebol veľký záujem avšak ani protipandemické opatrenia nám zatiaľ
neumožnili dokončiť posledné body. Napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať jedno plánovacie
stretnutie a jedno neformálne stretnutie zamerané na utuženie kolektívu. Zvyšok fungovania sa preniesol do
online priestoru kde sme mali pravidelné videohovory.

Program



Koordinátor: Juraj Haládik (Pytón)
Oceňovanie: Ján Pravda
Tím lanové aktivity: Michal Haládik, Samuel Kacej, Juraj Haládik
Video tím: Martin Matejka, Samuel Kacej, Juraj Haládik

Oceňovanie
Kampaň oceňovanie kvôli pozastavenej činnosti stagnovala. Ocenenie Služba skautingu 3. stupňa získali
Katarína Plevová zo 117. zboru a Patrik Kralovič - Zved spolu s Filipom Šefarom - Steinom z 2. zboru. Našej
externej grafičke Petre Ševečkovej sme udelili medailu Skautská vďačnosť. Koncom roka sme v spolupráci s
komunikačným tímom spustili kampaň na priblíženie jednotlivých ocenení a vyznamenaní na našich
informačných kanáloch.

Lanové aktivity a návštevy na táboroch
Počas letných prázdnin sme navštívili viaceré tábory a miesta. Oblastný lanový materiál sme aktívne
využívali na stavbu lanových prekážok, ktorých stavbu sme ponúkali zborom v oblasti. Z viacerých návštev a
akcií sme priniesli krátke reportáže zverejnené na oblastnom Youtube kanáli.

2.7 - Základná škola v Pobedime
Stavba nízkych lanových prekážok pre deti prvého stupňa na dennom školskom tábore

7.7 – 80. zbor Piešťany
Vysoká lanová prekážka na dennom skautskom tábore

27.-28.7 - 31. zbor Trenčianska Teplá
Návšteva stanového tábora spojená s natáčaním reportáže a stavbou vysokých lanových prekážok.

31. 7 – 15. zbor Nové Mesto nad Váhom
Natáčanie reportáže na stanovom tábore

21.8 – 117. zbor Horné Srnie - Nemšová 
Návšteva stanového tábora spojená s natáčaním reportáže a stavbou nízkych lanových prekážok.

Tím rozvoja má na starosti návštevy jednotlivých zborov, rozširovanie
skautingu do nových lokalít a oceňovanie členov oblasti.

Rozvoj



Koordinátor: Ján Pravda

„Keby sme sa nazvali napríklad Spoločnosť na propagáciu morálnych atribútov, chlapec by sa do toho určite
nehrnul. No nazvať to skauting a dať chlapcovi šancu stať sa zvedom, to bola úplne iná káva!“
(sir Robert Baden-Powell)

Rok 2020 mal byť pre duchovno výnimočný, keďže sme plánovali prvú víkendovú akciu - obnovu skautských
sľubov. Tá padla za obeť pozastaveniu činnosti. Do činnosti oblasti sme i napriek tomu prispeli a to už
tradičnou zbierkou zamyslení na tábory. Spolu s predchádzajúcimi vydaniami tvorí už obsiahlejšiu zbierku,
ktorú plánujeme vydať v ucelenej podobe. Jej príprava sa však pretiahla už do nového roka. 

Pandémia taktiež nepríjemne zasiahla organizáciu Betlehemského svetla, ktoré každoročne očakáva veľká
časť verejnosti. Aj napriek obmedzeniam sme sa v spolupráci s koordinátorom svetla snažili zabezpečiť
dopravenie svetla do všetkých zborov a jeho následnú distribúciu po kostoloch v mestách a obciach oblasti.

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

Duchovno



Koordinátor:  Michaela Zabadalová
Členovia komunikačného tímu: Sabina Sabová, Svetlana Oružinská, Martina
Špániková, Alenka Čierna, Michal Móder, Matúš Gašparík

Hlavnou úlohou komunikačného tímu je prostredníctvom komunikačných kanálov (Facebook, Instagram,
Youtube, web, e-mail) informovať členov oblasti o novinkách a nadchádzajúcich akciách. Každý mesiac pre
vás pripravujeme newsletter s dôležitými informáciami, ktorý môžete nájsť vo svojich e-mailových
schránkach pod názvom Holub v kombinácií s príslušným mesiacom, napr. MÁJ 20. Pravidelne
organizujeme na sociálnych sieťach rôzne súťaže o vecné ceny. Tento rok sme počas karantény vytvorili
novú rubriku #ZSSOodporúča s tipmi na knihy, filmy, a pod. pre našich instagramových sledovateľov. Okrem
toho prebehol aj Deň so ZSSO v podaní niektorých z našich starších skautov, ktorí nám priblížili svoj
každodenný život počas karantény prostredníctvom krátkych videí.

Facebook: https://www.facebook.com/zapadoslovenskaskautskaoblast (807 sledovateľov)
Instagram: https://www.instagram.com/skaut_zsso/ (847 sledovateľov)
Web:          https://zsso.skauting.sk/

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

Komunikácia

https://www.facebook.com/zapadoslovenskaskautskaoblast
https://www.instagram.com/skaut_zsso/
https://zsso.skauting.sk/


Koordinátor: Juraj Haládik
Členovia tímu: Filip Šefara, Samuel Macháč, Ema Komorechová, Magdaléna
Maronová, Ondrej Haládik, Henrik Drozd, Adriana Kuruczová, Dominik Frydecký,
Simona Galecká,Martin Bachár, Daniel Seriš, Tomáš Daniel, Viktor Michálek, Katarína
Drobná, Ema Komorechová, Sabina Sabová, Alenka Čierna, Patrícia Zúberová

Príprava ZapaDni 2020 
Začiatkom Januára sa začalo s plánovaním akcie a skladaním tímu. Pôvodný tím opustili viacerí členovia
preto sme naše radi museli doplniť o nových členov. Počet aktívnych členov je 14. Uskutočnili sa dve
plánovacie stretnutia a obhliadka nových priestorov. S plánovaním nám pomáhala expertná dobrovoľníčka,
event manažérka Jana Hrechová. Po zavedení pandemických opatrení sme fungovali pomocou
videohovorov. Na základe zrušenia dotácií a zhodnotenia situácie sme sa rozhodli akciu presunúť na obdobie
keď skončí pandémia.

Koordinátor: Daniel Ševčík

Zahraničný oblastný tím má za úlohu priblížiť zahraničné podujatia, možnosti,
ako sa spojiť so zahraničnými skautmi a zahraničie ako také skautom a
skautkám z oblasti. 

Zahraničie

ZapaDni

V roku 2020 sme informovali našich členov pravidelnými zahraničnými novinkami z národnej úrovne a o
rôznych zahraničných možnostiach. 



Oblastná vodkyňa:               Jana Jánošíková, Jane (80.zbor)
Ekonóm:                                 Patrik Kralovič (2.zbor)
Oblastná inštruktorka:            Katarína Plevová (117.zbor)
Členka OR pre komunikáciu: Michaela Zabadalová (80.zbor)
Člen OR pre duchovno:         Ján Pravda (2.zbor)
Koordinátor pre zahraničie:    Daniel Ševčík (87.zbor)
Rozvojár:                                Juraj Haládik (80.zbor)
Člen OR pre program:            Filip Šefara (2.zbor)

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili našu činnosť v predchádzajúcom roku.
Vďaka nim sme sa mohli ako oblasť spoločne stretávať a rásť.

Ďakujeme účastníkom, ktorí sa na našich 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.

Oblastná rada

Poďakovanie







Editor a grafické spracovanie: Patrik Kralovič, Filip Šefara
Jazyková korekcia: Filip Šefara
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