80. ZBOR PIEŠŤANY

VÝROČNÁ SPRÁVA
2020

PRÍHOVOR
VODKYNE
Milé sestry a bratia, vážená skautská
verejnosť!
Držíte v rukách výročnú správu za rok 2020.
Bol to rok poznačený pandémiou covid-19, a
preto ani naša činnosť nemohla byť
vykonávaná v obvyklom rozsahu. Napriek
rôznym zákazom a obmedzeniam naši
dobrovoľníci – vodcovia, vodkyne, radcovia,
radkyne- sa snažili v rámci možností tvoriť
program pre našich členov, či už formou
prezenčnej činnosti, alebo na online
stretnutiach.
Preto sa chcem týmto spôsobom poďakovať
všetkým, ktorí sa o to pričinili, vrátane našich
priaznivcov a podporovateľov, bez ktorých
by sme nemohli šíriť myšlienku, ktorá
už od roku 1907 robí tento svet krajším.

Anna Oravcová – s. Nina
zborová vodkyňa
80. zbor Piešťany
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„Pokúsme sa zanechať
tento svet o trochu
lepší než aký bol, keď
sme naňho prišli.“
— Robert Baden-Powell
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O SKAUTINGU

80. zbor Piešťany je výchovnou organizáciou
pre deti a mládež. V roku 2020 mal 230
registrovaných členov všetkých vekových
kategórií rozdelených do 8 oddielov.
Sme členmi Západoslovenskej skautskej
oblasti, ktorá združuje 14 zborov v rôznych
mestách západného Slovenska. Zároveň sme
súčasťou národnej organizácie Slovenský
skauting, ktorá má okolo 7000 členov.
V Piešťanoch má skauting dlhoročnú históriu,
ktorá siaha až do tridsiatych rokov 20.
storočia.
Naša činnosť je založená na systematickej
práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných
stretnutí chodíme veľa do prírody, na rozličné
kurzy, viacdňové akcie či putovné výlety. V lete
je neodmysliteľnou súčasťou nášho života
skautský tábor.
Prečo skauting?
Skauting nie je ako ostatné voľnočasové
krúžky. Skauting je prepracovaný systém
výchovy a sebavýchovy. Programom reaguje
na potreby svojich členov, súčasnej
spoločnosti, ale aj okolia.
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Skauting je osobný rast
Prostredníctvom prepracovaných
zážitkových aktivít vedieme deti a
mladých k samostatnosti, schopnosti
presadiť sa, prezentovať svoj názor,
spolupracovať, komunikovať, viesť
skupinu, rozhodovať sa a reagovať
v krízových situáciach. Učíme ich
zodpovednosti.
Skauting je vzdelávanie
Neformálne učíme našich členov rôznym
vedomostiam a zručnostiam.
Preferujeme učenie sa činnosťou a
využívame záujem detí o dané témy.
Skauting je kreativita a
sebarealizácia
Poskytujeme skautom a skautkám
voľnosť, príležitosť spoznávať, čo
v nich skutočne je, a čo dokážu.
Skauting je dobrodružstvo a zábava
Pracujeme so zážitkom, navodzujeme
atmosféru, zaujímame sa o duchovno,
sme otvorení novým výzvam.
Skauting je priateľstvo a vzťahy
na celý život
Skauting spája a poskytuje ľuďom
priestor i zázemie, preto stavia
na priateľstve a spolupatričnosti.
Skauting je životný štýl
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ŠTRUKTÚRA
A ŠTATISTIKA
ZBORU
Zborová rada

Počty členov v roku 2020

Vodkyňa: Anna Oravcová – s. Nina
Zástupkyňa vodcu: Jana Jánošíková – s. Jane
Terézia Stredanská – s. Terka
Ekonómka: Martina Kubištíková – s. Maťa
Člen: Juraj Haládik – b. Pytón
Člen: Martin Jurda – b. Maťo
Člen: Veronika Mrňová – s. Veronika
Člen: Renáta Lukšicová – s. Renka
Člen: Matthias Arnould – b. Mungo

Štatistika
Štruktúra členstva

122
108
230

44

Vĺčatá/Včielky

53

Skauti/Skautky
Rangeri/Rangerky

32

Roveri/Roverky

34
65

Dospelí skauti a skautky

5

Predškoláci
0

25
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50

75
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Ekonomický prehľad
Tento skautský rok bol organizačne náročnejší,
ale hospodársky vyrovnaný.
Medzi naše príjmy patrili financie z 2%
zo zaplatenej dane, registračný poplatok
vyzbieraný od členov, dotácia z Ministerstva
školstva, ktorá nám bola pridelená na základe
vykázanej aktivity v roku 2019 a iné dary a
dotácie.
Výdavky v tomto roku vzhľadom
na obmedzenú činnosť zboru boli viac menej
režijného charakteru. Menovite na ústredie
SLSK bola odvedená registrácia členov
(registračné poplatky), ďalej to boli náklady
na elektrickú energiu a vodu v skautskom
dome, daň z nehnuteľností, poplatok za odvoz
komunálneho odpadu, registračné poplatky
u notára na príjem 2% z dane, poštovné
poplatky, hygienické potreby a náklady
na drobné opravy, bankové poplatky za vedenie
účtu, nákup materiálu, skautských potrieb,
nášiviek a podobne zo scoutshopu a
spolupodieľali sme sa na pokrytí nákladov
za vzdelávacie a motivačné akcie, na ktorých
sa členovia nášho zboru zúčastnili, v snahe
zvýšiť odbornú úroveň a kvalifikáciu vodcov
oddielov a radcov družín, aby nadobudnuté
znalosti a zručnosti mohli použiť
na skvalitnenie práce s deťmi.
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Príjmy
11%
35%

20%

34%
dotácie MŠSR

2% z dane

iné dary a dotácie

registrácia

Výdaje
5% 2%
7%
8%
10%

55%
13%

registráca

réžia - zbor

energie

vzdelávacie a

skautský dom

motivačné akcie

scoutshop

bankové poplatky
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SKAUTSKÝ
DOM

Náš zbor sídli na Meštianskej ulici č. 1. v našom
vlastnom dome. Nie vždy sme však mali takúto
možnosť. Predtým sme fungovali v prenajatých
alebo požičaných priestoroch – na Kuzmányho
ulici u sestričiek de Notre Dame, u jezuitov na
Poštovej ulici v garáži, alebo v Zavretom kúte
–
v priestoroch ekologického centra Zrnko.
Od kúpy skautského domu ubehlo už niekoľko
rokov. Odvtedy sme si dokázali veľa vecí
opraviť a zveľadiť. Teraz sú naše skautské
klubovne aj celý skautský dom zmenené
na nepoznanie.

Čo sme spravili počas tohto roka
oprava spadnutých škridiel
na streche
(máj 2020)
odstránenie padajúcej omietky
v pivnici a následná
penetrácia stien
(august 2020)
roztriedenie a upratanie vecí
v pivnici
(júl – august 2020)

Čo plánujeme do budúcnosti
dokončiť opravu pivnice
zriadenie dielne
nové vchodové dvere, a ak bude
dostatok finančných prostriedkov,
tak aj oprava strechy
Za každú pomoc a radu pri týchto
činnostiach budeme vďační.
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SOCIÁLNE
SIETE

V tomto roku sme vytvorili radu
pre komunikáciu, ktorej členovia sú Barbora
Melicherová (s. Baruška), Svetlana Oružinská
(s. Sveťa), Natália Pavlovičová (s. Nutella),
Daniela Klčová (s. Danka), Viktória Drábiková
(s. Viki), Matej Buchman (b. Buchmi) a Matúš
Malina (b. Malina). Počas roka sme
systematicky spravovali facebookovú stránku
Slovenský skauting, 80. zbor Ginko Piešťany
a instagramový účet @ginko_pn. Príležitostne
sme komunikovali aj cez webovú stránku
www.80zbor.skauting.sk prostredníctvom
článkov. Všetky fotky z našich akcií nájdete
na www.zonerama.com/80zborPiestany.

Počas roka sme cez sociálne siete
prinášali informácie o súčasnom stave a
fungovaní Slovenského skautingu i o
aktivitách v našom zbore. Celkovo sme
publikovali cez 100 príspevkov a
na sociálnych sieťach máme spolu
takmer 1000 sledovateľov.

webstránka

Naším cieľom bolo zvýšiť komunikáciu medzi
zborom, rodičmi a verejnosťou, a tiež
prezentovať skautskú činnosť nášho zboru.

www.
fotoalbum

80. ZBOR PIEŠŤANY | VÝROČNÁ SPRÁVA

06

Krátky prehľad našich
aktivít
Na začiatku roka sme odštartovali mesačnú
tanečnú výzvu #PRETANCUJEMKORONTÉNU,
do ktorej sa zapojili i skauti z iných zborov.
Každý deň bola téma piesne, na ktorú si skauti
zatancovali, a ich tanečné choreografie sme
zdieľali v príbehoch na sociálnych sieťach.
"Keď sme sa presunuli z klubovne
do virtuálneho prostredia, aj naše sociálne
siete sa zaplnili okienkovými fotkami
z družinoviek a zborových akcií. Na Instagrame
sme tiež vytvárali rôzne zábavné, ale aj
vzdelávacie kvízy či súťaže.
V čase denného tábora sme každý večer
prichádzali s krátkym reportom s fotkami
z daného dňa. Na webstránke vznikla
iniciatívou b. Ondra bohatá zbierka článkov
o histórii skautingu v Piešťanoch.
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I. ROJ
VČIELOK

Uplynulý rok veľa našich starších včielok
spravilo dôležitý krok vo svojom skautskom
živote a prešlo do oddielu skautiek. Veľkou
udalosťou pre náš oddiel je zlepšenie
fungovania oddielovej rady, vymyslenie názvu,
spevnenie vzťahov a identity.
Tento rok sa s. Nutelle podarilo úspešne zložiť
vodcovské skúšky na VLŠ Planéta. S. Aničke
ešte držíme palce v zložení líderských skúšok
na LRŠ Stromorast. S. Aila sa chystá
na líderskú školu a s. Danka zase na
vodnoskautský radcovský kurz.
Počas aktuálnej situácie funguje oddiel online
formou a program pre včielky je vytvorený tak,
aby v ňom boli zakomponované stupne
napredovania pre vĺčatá a včielky.
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Oddielová rada Takifugu
odd. vodkyňa:
Renáta Lukšicová – s. Renka
zástupkyňa odd. vodcu:
Terézia Stredanská – s. Terka
Natália Pavlovičová – s. Nutella
radkyňa:
Anna Kleinová
členky odd. rady:
Terézia Danková
Natália Kučerová – s. Aila
Daniela Klčová

Fungujeme v dvoch družinách:
Fialky
Margarétky
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I. VOJ
VĹČAT

V tomto školskom roku sa nám vďaka veľkému
počtu členov podarilo vytvoriť až dve družiny.
Každá družina má zároveň aj nového radcu a
podradcov, čím je zabezpečené kvalitné
fungovanie oboch družín. Oddielová rada je
pomerne veľká, ale o to ľahšie sa nám počas
roka funguje. Brat Fišo tento rok absolvoval
vodcovskú lesnú školu Planéta, takže mu už len
držíme palce, aby úspešne zložil skúšky. Bývalé
členky oddielovej rady
Katarína a Laura začali
štúdium v zahraničí,
preto sa s nimi dočasne
lúčime.

22

Oddielová rada
odd. vodca:
Matthias Arnould – b. Mungo
zástupca odd. vodcu:
Dominik Šenkárik – b. Fišo
radcovia:
Mária Pašáková
Matej Buchman
členovia odd. rady:
Jakub Gros
Matúš Hužovič
Christopher Williams
Henrik Drozd
Fungujeme v dvoch družinách:
1. družina – radkyňa Mária Pašáková
2. družina – radca Matej Buchman
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I. ODD. VĹČAT A
VČIELOK STARÁ
MYJAVA
Skautský rok 2020 začal oddiel s 18
registrovanými členmi. Vzhľadom na zlé
vykurovanie klubovne v zime (január, február)
oddiel zrušil pravidelné družinovky, ale
vynahradil si ich januárovou prespávačkou
spojenou s výletom do okolia Starej Myjavy.
Pre pandémiu do letných prázdnin stihol iba
zopár klasických družinoviek. Namiesto
tradičného tábora mal štvordňovú veľmi
úspešnú chatu Lov jeleňov v miestnych horách.
Druhý polrok prestal aktívne fungovať, keďže
sa jedna z dvoch vedúcich, s. Majda,
odsťahovala. Druhá vedúca, s. Voda, sa
rozhodla viesť oddiel formou príležitostných
výletov. Tak sa na jeseň vybrali hľadať
poklady.
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Oddielová rada
odd. vodkyňa
Magdaléna Bučencová – s. Majda
zástupkyňa odd. vodcu
Jana Bublavá – s. Voda
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II. ODD. SKAUTIEK
ČUNKŠIPI ČOKAN
49

V septembri nám pribudli dve nové družiny:
Raje a Quokky. V prevažnej väčšine ide o
bývalé členky 1. roju včielok.
Počas nepriaznivej covid sitácie sa nám
podarilo hladko nabehnúť na online fungovanie.
V súčasnosti sa všetky družiny stretávajú na
pravidelnej báze. Oddielová rada sa vďaka
pandémií dokázala stretávať častejšie, ako iné
roky, z čoho vzišli rôzne dobré nápady pre
oddiel.
Dbáme aj na vzdelanie našich členiek. Dve z
nich sa v roku 2020 prihlásili na líderskorangerskú školu a viacero členiek aj na
radcovské kurzy, ktoré sa, žiaľ, kvôli
pandemickej situácii zatiaľ nepodarilo
uskutočniť.
Niektoré družiny momentálne prechádzajú
na rangerský
štýl fungovania.
Družinovky
si plánujú členky
samy, radkyne
majú už iba
poradnú úlohu.
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Oddielová rada
odd. vodkyňa:
Veronika Mrňová
zástupkyňa odd. vodcu:
Petra Rubaninská – s. Muffin
Barbora Melicherová – s. Baruš
členkyňe odd. rady:
všetky súčasné a niektoré bývalé
radkyne

Fungujeme v šiestich družinách:
Sovičky – rangerský štýl fungovania
Hipoglify – rangerský štýl fungovania
Surikaty – Petra Rubaninská – s. Muffin
Raje – Svetlana Oružinská – s. Sveťa
Quokky – Katarína Hužovičová – s.
Katka
Pandy – Barbora Maronová -s. Barborka
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I. ODD. SKAUTOV
BRATA RUNCA –
STRIEBORNÉHO
VLKA
Od nového skautského roka má oddiel skautov
ďalšiu novú družinu – Šakalov čím má súčasne
5 aktívnych družín – čo je rekord za uplynulých
niekoľko rokov.
Oddiel vzhľadom na situáciu začal fungovať
počas prvej vlny pandémie formou online
družinoviek cez aplikáciu Discord. Tento
spôsob sa nám osvedčil a využívame ho aj
v súčasnosti.
Za uplynulý rok sa nám podarilo úspešne
dohnať členské skóre,
ktoré predchádzajúce
roky udával 2. oddiel
skautiek, čím majú
oba tieto oddiely
takmer rovnaký
počet členov.
V oddiele máme
dvoch nových vodcov
– Martina Matějku a
Henrika Drozda – ktorí
úspešne zvládli
vodcovské skúšky.
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Oddielová rada
odd. vodca:
Martin Jurda
zástupca odd. vodcu:
Martin Kučera
Martin Matějka – b. Kebab
členovia odd. rady:
radcovia a zástupcovia radcov všetkých
družín v oddiele

Fungujeme v piatich družinách:
Sokoli – rangerský štýl fungovania
Muflóny – Samuel Macháč – b. Skunk
Gepardi – Šimon Šenkárik – b. Ninja
Minotauri – Mário Šenkárik – b. Vinco
Šakali – Pavol Maron – b. Palino
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1. ODDIEL
DOSPELÝCH A
PRIAZNIVCOV

Neodmysliteľnou súčasťou nášho zboru sú aj
starší skauti (old skauti) a priatelia alebo
priaznivci skautingu.
Kto vlastne sú? Väčšinou sú to bývalí aktívni
členovia, ktorí už majú vlastné deti a stále cítia
potrebu a naplnenie v pomoci našej organizácii.
Je nesporné, že bez ich podpory a pomoci by
zbor ťažko fungoval. Rovnako mnohí rodičia
detí, ktoré k nám chodia sa postupne začali
angažovať a pomáhajú, či už finančnou alebo,
materiálnou ako aj svojím voľným časom a
podporou.
Sú aktívni pri organizovaní a stavbe letných
táborov, požičaní vybavenia a podobne.

Privítame radi každého nového
člena dobrej vôle, so skautským
duchom a láskou v srdci, ktorému
nie je jedno ako vyrastajú deti a
mládež v Piešťanoch a okolí.
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Tradičné akcie oddielu
(Bohužial z dôvodu pandemickej
situácie sa v roku 2020 nekonala žiadna
akcia)
Trojkráľové stretnutie s
prechádzkou a posedením u sestry
Niny, zborovej vodkyne.
Posedenie ku dňu sesterstva.
Zber bylín a malé výlety do okolia
(podľa toho, aká bylinka má práve
svoje obdobie). Začína sa medvedím
cesnakom na jar a končí sa šípkami
na jeseň.
Tradičná „Lokša párty“. Kam
pozývame všetkých, ktorí nám
akoukoľvek formou pomohli pre
realizácii tábora.
Rok končíme silvestrovským
výstupom na vrch Skalka za obcou
Hubina, kde si poprajeme šťastný
nový rok a zhodnotíme ten minulý.
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DRUŽINA
VANKÚŠE

Sme koedukovaná družina rangerov vo veku od
16 do 18 rokov. Máme 8 členov, z toho sme 3
chlapci (Ninja, Skunk, Koki) a 5 dievčatá
(Muffin, Aila, Anička, Mačcake a Mária).
Prevažnú väčšinu našej činnosti zaberá tvorba
zborového programu pre naše dva skautské
oddiely (celoročná etapová hra, rôzne
jednodňové akcie a chaty...), ale aj osobné
napredovanie (rangerský horizont) či
utužovanie družinového ducha. Plánujeme aj
dobrovoľnícku činnosť v spolupráci s mestom
Piešťany. Posledný rok bola naša činnosť
sčasti postihnutá pandémiou COVID-19, preto
sme väčšinu z nej preniesli na online platformy.
Stretávame sa pravidelne každý týždeň na
Discorde, kde riešime program, ale aj jednotlivé
body osobného napredovania.
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Program za rok 2020:
etapová hra s názvom Bitka o zlatý
šamlík (najprv prezenčne, neskôr
cez internet)
rozbehnutá novoročná etapová hra
s názvom Dzedzina Zelina
expedícia (putovanie) vo Veľkej
Fatre (časť rangerského horizontu)
družinová lyžovačka v Nízkych
Tatrách
návšteva primátora mesta Piešťany
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DENNÝ TÁBOR

Prvý deň tohtoročného skautského tábora sme
strávili v piešťanskom parku. Doobeda sme
hrali hry, pri ktorých sme spoznávali stromy,
uzly a ohne. Poobede nás zase čakali fyzické
aktivity (frisbee, vybíjaná…). Najlepšia časť
programu bola, keď sme si vyrábali vikinské
brady, v ktorých sme následne predviedli
bojový tanec.

Druhý deň sme sa stretli pri
Barlolamačovi a spolu sme išli do obce
Moravany nad Váhom, kde sa začalo
objavovanie svetov plných elfov,
škriatkov a čarodejníc. Museli sme
prejsť rôznymi úlohami, ako napríklad
vylúštenie odkazu, lanová dráha,
zakladanie ohňa, zachránenie dediny
pred drakom, presúvanie pokladu z
baní, či porazenie troch kráľov pri
stolovej hre „Hnefatafl“. Po tomto
náročnom dni sme sa nakoniec spoločne
vrátili do Piešťan.
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Tretí deň sme sa stretli na autobusovej stanici,
odkiaľ sme išli do Považan. Potom sme
pokračovali k vode, kde sme v tímoch hľadali
suché stromy. Z nich sme postavili plť, aby
sme unikli pred dobou ľadovou. Zarovnali sme
spodok kmeňu a z letokruhov sme vyčítali
príbeh o príchode novej vlny doby ľadovej.
Neskôr sme sa premiestnili k Váhu, kde sme sa
kúpali. Medzi aktivity, ktoré sme mali, patrila aj
vodná štafeta na nafukovačkách. Na konci dňa
sme sa vrátili vlakom naspäť do Piešťan.

Štvrtý deň sme sa opäť stretli na vlakovej
stanici a odviezli sa do Nového Mesta nad
Váhom. Odtiaľ sme sa vybrali na túru
do Čachtíc. Počas túry sme riešili imaginárnu
,,escape room“ – ocitli sme sa vo vikinskej
osade, ktorú zlý šaman zamrazil a museli sme
preto hľadať čarovnú píšťalku. Okrem toho
sme sa naučili, ako sa rozdeľujú lesy podľa
veku. Nakoniec sme sa spoločne vrátili
z Čachtíc vlakom do Piešťan.

Posledný táborový deň sme strávili –
ako správni Vikingovia – objavovaním
novej zeme. Naša loď zakotvila v obci
Košariská. Odtiaľ sme sa vydali na
rozhľadňu pod Klenovou. Počas cesty
na ňu sme si vypočuli prednášku od
lesníka Maťa o škodcoch, ktorých
môžeme nájsť v lese. Na rozhľadni sme
dostali za úlohu vytvoriť mapu okolitej
krajiny. Následne sme sa vydali na
strastiplnú cestu do kameňolomu.

Tam nás čakali pripravené aktivity,
medzi ktoré patrila stavba najvyššej
veže z kameňov, streľba, prechádzanie
vopred určeného úseku s obmedzeným
počtom končatín či Hnefatafl s našimi
telami proti druhému tímu.

počet účastníkov: 70
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Celý zoznam akcií

Dátum
4.1.2020
18.1.2020
25.1.2020
14.2.2020
29.2.2020
27.6.2020
3.7.2020
6. – 10.7.2020
10. – 11.7.2020
13.8.2020
14. – 16.8.2020
16. – 19.8.2020
20. – 21.8.2020
21. – 23.8.2020
11.9.2020
12.9.2020
18.9.2020
25.9.2020
26.9.2020
3.10.2020
13.11.2020
14.11.2020
18.12.2020

Názov akcie
Družinový výlet Sovičiek do Aurélia
Gepardský výlet na Tematín
Rytiersky turnaj
Valentínsky večierok
Výlet na sever
Sovičkovský výlet 2020
Cyklovýlet na Čachtický hrad
Denný tábor
Prvé stretnutie nových oldskautov Piešťany
Pandovský splav
Táborový nádych a.k.a. brigádka na budúcoročnom táborisku
Sovičkovská chata 2020
Pandovská prespávačka
Rangerská expedícia č. 1
Zahájenie skautského roka
Oddielové plánovanie – skautky
Upratovanie skautského domu
Opakovanie na nováčika
8-hodinový kurz prvej pomoci
Nováčikovská skúška
Skautský karneval
Welcome to the dzedzina
Zborové vianoce online
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Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
Sídlo: Meštianskej ulici č.1 v Piešťanoch
IČO: 36 094 544
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2573 8506
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