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ÚVOD
Milé skautky, milí skauti, milí priaznivci skautingu!

Dostáva sa vám do rúk výročná správa našej skautskej oblasti za rok
2021.

Rok 2021 sme začali s čerstvou zmenou v oblastnej rade a na pozíciu
oblastného vodcu som nastúpil po skvelej 5-ročnej práco našej Jane.
Týmto by som sa jej chcel znovu poďakovať za jej prácu s oblasťou.

Veľmi nás teší, že naša oblasť sa už niekoľko rokov po sebe rozrastá.
Našim najnovším prírastkom je 16. zbor sv. Filipa Neriho Trnava. Verím,
že v našej oblasti nájdete to správne miesto a budeme vám na osoh.

Čo nás čaká v roku 2022? Pevne veríme, že kopec aktivít a podujatí
vytvorených priamo na mieru pre všetkých našich členov. Plánujeme
Metlobal, Radcovský kurz, kurz Radca, spoločný skautský pretek a
množstvo ďalších aktivít.

Ako každý rok aj tento rok nemôžem opomenúť našich perfektných
dobrovoľníkov, bez ktorých by sme tieto aktivity a kurzy nemohli
pripravovať. Preto si zaslúžite všetci jedno veľké a hlasné ĎAKUJEM!!!

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 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 Šala
50.zbor Alexandra Dubčeka Nové Zámky (prešiel pod SOKP-N 01/2022)
16.zbor sv. Filipa Neriho Trnava 

Fungovanie oblasti
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Ekonomický prehľad
Západoslovenská skautská oblasť skončila rok 2021 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 ZSE .Percentuálne
rozdelenie nájdete nižšie. 
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V tomto roku prebehol ďalší radcovský kurz, ktorého cieľom je mladých vedúcich družín (malých
skupiniek rovesníkov) pripraviť na ich činnosť. Dozvedeli sa témy zamerané na svoj sebarozvoj,
vedenie skupiny a tvorbu programu, ale tiež na základy a princípy skautského hnutia. Kurz
prebehol zmiešanou online/offline formou. V našich radoch sme privítali 18 nových radcov a
radkýň.

Od jesene cielene pracujeme s tímom, ktorý realizuje radcovské kurzy. Zamerali sme sa najmä
na ich vzdelávanie, motiváciu a zastabilizovanie tímu. Tím mal tiež dva dlhšie teambuildingy. 

Zorganizovali sme 8 hodinový kurz prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom v Trnave.
Blahoželáme 7 úspešným absolventom!

V roku 2021 sa do oblasti pridal nový zbor, ktorý pôsobí v Trnave. Vzdelávací tím pre 9 z nich
začal základný kurz, ktorý poskytuje dospelým dobrovoľníkom základné informácie o skautingu,
vedení a fungovaní oddielu a zboru. Kurz bude pokračovať v roku 2022.

Koordinátor: Katarína Plevová/Jana Jánošíková (06/2021)
Členovia tímu: Katka Porubčinová, Miro Jehlár, Miloš Vasko, Damián Lipták, Martin
Kučera, Natália Pavlovičová, Magda Škodová, Janči Sedláček, Matej Fojtík
Podpora a pomoc: Branislav Kebísek, Alica Drobná, Boris Šedo, Patrik Kralovič

“Cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre deti
možnosti, kedy môžu vymýšľať a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť nové veci.”
– Jean Piaget

Vzdelávanie



Svetlana Oružinská (účastníčka radcovského kurzu)

Boris Šeo (účastník radcovského kurzu)

“Radcovský kurz mi dal veľa. Okrem toho že som spoznala skvelých ľudí, som sa naučila robiť
kvalitnejší program a neplánovať úplne všetko, ale naučiť sa, že občas treba aj improvizovať.
Radcák ma utvrdil v tom, že radcovanie má zmysel a že ma napĺňa a okrem toho, že chcem
pokračovať v osobnom napredovaní, chcem budovať družinového ducha a byť inšpiráciou pre
svoju družinu.”

“Vďaka radcovskému kurzu som spoznal veľa nových ľudí, ktorí mi dali do života to najlepšie.
Taktiež som prišiel na know-how, ako správne vytvárať schôdzky, aby boli atraktívne a
rozmanité. Ďakujem ľuďom ktorí sú v tíme kROK.”

Radcovský kurz sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.



Koordinátor: Juraj Haládik (Pytón)

Počas roka sa kvôli pandémii nepodarilo toho veľa spraviť. Čo sa podarilo bolo udelenie troch
ocenení 7 ľalií siedmeho stupňa pre Veroniku Mrňovú, Martina Jurdu a Barboru Melicherovú z
80. zboru Piešťany. Brat Zved počas leta navštívil niekoľko táborov našej oblasti a odovzdal
poďakovania za organizáciu táborov.

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

Rozvoj



Metlobal (27. 8. 2021, Piešťany)
5. ročník metlobalu sa nám, bohužiaľ, nepodarilo zorganizovať. V prvom termíne koncom augusta sme boli
nútení metlobal presunúť z dôvodu nepriaznivého počasia. Po presunutí na koniec septembra sa však
pandemická situácia natoľko zhoršila, že sme sa rozhodli metlobal zrušiť a neprispievať tak šíreniu
koronavírusu. Nakoľko sa na metlobale stretávajú členovia naprieč celou oblasťou, považujeme toto
rozhodnutia za správne.

DofE
Posledný rok bol pre naše miestne centrum napriek korone (alebo možno práve vdaka) zatiaľ jedným z
najplodnejších. Momentálne máme 23 aktívnych účastníkov. Tento rok (2021) sa pridalo 5 nových a viacerí
už pomaly DofE aj dokončujú. (2020 na jeseň sa pridalo ešte 9, neviem, či sa to ešte ráta). Dvom sa to už aj
podarilo a zúčastnili sa na jesennej slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila online ako minulý rok. V lete
sa nám podarilo dať dokopy až 4 expedičné tímy - 3 bronzové a 1 strieborno-zlatý. Kvôli opatreniam sa
uskutočnili ale napokon len dve expedície. Strieborno-zlatá bola špeciálna tým, že časť prebehla poprvýkrát
formou splavu.

Máme 1 nového školiteľa a hodnotiteľa expedícií (a neviem, či je to pre tú správu podstatné, ale budúci
týždeň pôjdem na školenie pre DofE koordinátorov, tak snáď to bude potom fungovať všetko ešte lepšie.)
Teraz máme v tíme 6 aktívnych vedúcich programu a 5 školiteľov a hodnotiteľov expedícií. Do budúcna by
som chcela viac propagovať, ale najskôr získať ďalších vedúcich a školiteľov.

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

Program



Koordinátor: Jana Jánošíková, Ján Pravda (od 08/2021)
Členovia tímu: Matúš Malina

Zahraničný tím bol v roku 2021 aktívny predovšetkým na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), kde
pravidelne uverejňoval informácie o zahraničných akciách či zaujímavostiach. Okrem toho spracoval viacero
rozhovorov so skautmi, ktorí splnili výzvy či odborky so zahraničným zameraním. Na jeseň priniesol
zahraničný tím sériu rozhovorov s účastníkmi svetového jamboree a ku koncu roka sa venoval najmä
propagácii nadchádzajúceho Stredoeurópskeho jamboree CEJ 2022

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

Koordinátor:  Ján Pravda do (07/2021)
Aktivita Duchovného tímu bola v roku 2021, žiaľ, minimálna. V začiatku roka sme pracovali na vydaní
ucelenej zbierky zamyslení, ktorá by zahŕňala všetky doteraz vydané zbierky, no dokončiť sa nám ju
nepodarilo. 

V priebehu roka sme informovali o aktualitách z Duchovnej rady.

Našou druhou väčšou aktivitou bola koordinácia rozvozu Betlehemského svetla v rámci oblasti.
Zorganizovali sme prijatie svetla a jeho následný rozvoz do miest ako aj vyplnenie Mapy Betlehemského
svetla.

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, Tomáš Ondrejička

Hlavnou úlohou komunikačného tímu je prostredníctvom komunikačných kanálov (Facebook, Instagram,
Youtube, web) 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.
Pravidelne organizujeme na sociálnych sieťach rôzne súťaže o vecné ceny. 

Za posledný rok sa nám podarilo zrealizovať 5 mesačných kvízov, v ktorých si naši sledujúci mohli otestovať
svoje vedomosti v oblastiach ako je 1. pomoc, ekológia, podujatia jednotlivých zborov či zaujímavosti z
časopisu Skaut. Okrem toho sme priniesli sledujúcim i možnosť pýtať sa duchovné otázky mladšej
generácie. Kalendárny rok sme uzavreli tipmi na vianočné darčeky, pričom sa mohli zapojiť aj členovia
oblasti, čím získali možnosť vyhrať batoh vyrobený z PET fliaš. Tiež sa snažíme zaviesť označovanie
jednotlivých príspevkov ikonkami pre lepšiu prehľadnosť.

Facebook: https://www.facebook.com/zapadoslovenskaskautskaoblast (835 sledovateľov)
Instagram: https://www.instagram.com/skaut_zsso/ (912 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/


Oblastný vodca / hospodár:       Patrik Kralovič (2.zbor)                     
Oblastná inštruktorka:                Katarína Plevová (117.zbor) do 05/2021
                                                       /Jana Jánošíková, Jane (80.zbor)
Členka OR pre komunikáciu:      Michaela Zabadalová (80.zbor)
Člen OR pre duchovno:               Ján Pravda (2.zbor) do 07/2021
Koordinátor pre zahraničie:        Jana Jánošíková, Jane (80.zbor) do 05/2021
                                                       /Ján Pravda (2.zbor) od 08/2021
Rozvojár:                                       Juraj Haládik (80.zbor)
Člen OR pre program:                  Filip Šefara (2.zbor)

Oblastná rada

Poďakovanie
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.





Editor a grafické spracovanie: Patrik Kralovič
Jazyková korekcia: Filip Šefara
Použité fotografie: archív Západoslovenská skautská oblasť


