PRÍHOVOR
VODKYNE
Milé sestry, bratia, vážená skautská verejnosť,
dostáva sa vám do rúk výročná správa
za uplynulý rok 2021.
Aj tento rok bol, tak ako predošlý, poznačený
covidom-19, preto aj naša činnosť sa musela
adekvátne prispôsobiť sprísneným pravidlám.
Ale ani tieto sprísnené pravidlá obmedzujúce
našu činnosť nás neodradili.
A preto sa chcem poďakovať všetkým našim
aktívnym členom a členkám, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľali na tom,
že i napriek týmto ťažkostiam náš zbor
naďalej plnil skautský program, a tak sa
pokúsili zanechať tento svet o trochu lepší,
ako bol predtým...

Anna Oravcová – s. Nina
zborová vodkyňa
80. zboru Piešťany
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„Vec, ktorá sa najviac
oplatí, je snažiť sa
vniesť šťastie do
života druhých.“
— Robert Baden-Powell
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O SKAUTINGU

80. zbor Piešťany je výchovnou organizáciou
pre deti a mládež. V roku 2021 mal 216
registrovaných členov všetkých vekových
kategórií rozdelených do 6 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

Štatistika

Vodkyňa:
Anna Oravcová – s. Nina
Počty členov v roku 2021
Zástupkyňa vodcu: Jana Jánošíková – s. Jane
Veronika Babalová – s. Veronika
Ekonómka:
Martina Kubištíková – s. Maťa
Člen zborovej rady: Dominik Šenkárik – b. Fišo
Jakub Lovrant – b. Kokosák
Martin Jurda – b. Maťo
Renáta Lukšicová – s. Renka
Matthias Arnould – b. Mungo
Petra Rubaninská – s. Muffin
Natália Pavlovičová – s. Nutela
Administratíva: Juraj Haládik – b. Pytón
Komunikácia:
Barbora Melicherová – s. Baruš

108
108
216

Štruktúra členstva
38

Vĺčatá/Včielky

Vývoj členskej základne v čase

54

Skauti/Skautky

300
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Rangeri/Rangerky
Roveri/Roverky
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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 2020, a iné dary
a dotácie.

Príjmy
14 %
39 %

Výdavky v tomto roku už odzrkadľovali
plnohodnotnú činnosť zboru a okrem režijného
charakteru sme mali aj náklady spojené
s organizovaním akcií.
Z réžijných nákladov to bola na Ú̌stredie SLSK
odvedená registrácia členov (registračné
poplatky), ďalej náklady na energie
v skautskom dome, daň z nehnuteľností,
registračné poplatky u notára na príjem 2 %
z dane, poštovné poplatky, hygienické potreby
a náklady na drobné opravy, bankové poplatky.
Prebehla rekonštrukcia skautského domu –
pivnice a klubovne – investovali sme do nákupu
skautských potrieb, nášiviek zo Scoutshopu.
Najväčším výdavkom bola organizácia
zborového tábora a iných zborových
vzdelávacích a motivačných akcií, na ktorých sa
členovia nášho zboru zúčastnili v snahe zvýšiť
odbornú úroveň a kvalifikáciu vodcov oddielov
a radcov družín využívanú na skvalitnenie
práce s deťmi.
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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 omietky v pivnici
vymaľovanie a následné zriadenie
dielničky
prerábka v dievčenskej klubovni

Čo plánujeme do budúcnosti
nové vchodové dvere
prerábka chlapčenskej klubovne
oprava strechy (v prípade dostatku
finančných prostriedkov)

Za každú pomoc a radu pri týchto
činnostiach budeme vďační.
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SOCIÁLNE
SIETE
webstránka
V roku 2021 fungoval komunikačný tím
v rovnakej zostave ľudí ako minulý rok. Tvorilo
ho teda 8 členov, ktorých viedla s. Baruš.
Naším cieľom bolo zvýšenie informovanosti
členov, rodičov a verejnosti o akciách zboru.
Komunikovali sme prostredníctvom sociálnych
sietí Facebook, Instagram, webstránky a
e-mailu.
Začiatkom roka 2021 sme spustili cyklus
webinárov Zmeň seba, zmeň svet, ktorý sa
týkal tém ako Lesy a klimatická kríza (E.
Baláž), Finančná gramotnosť (P. Kalčevský),
Zdravé stravovanie (N. Šimonová), Preľudnenie
(T. Blahuta) a Životné prostredie (M. Arnould).
V mesiaci marec sme sa venovali
témam ekológia a životné prostredie ku Dňu
zeme. Zozbierali sme množstvo kníh, filmov a
podcastov, ktoré môžu pomôcť vo vzdelávaní
sa v týchto témach. Tiež sme pripravili rôzne
aktivity, ktorými môžeme
životnému prostrediu
pomôcť a zanechať čo
najmenšiu uhlíkovú stopu.
fotoalbum

V máji sme organizovali online hudobnú
akciu, kde sme hrali a spievali táborové
piesne. Počas tábora sme zastrešili
online návštevný deň, v ktorom sme cez
videá na sociálnych sieťach ukázali, ako
prebieha tradičný deň na skautskom
tábore.
Okrem informovania členov o dianí
v zbore sme vytvárali rôzne tematické
príspevky ako Historické fotky nášho
zboru, Predstavovanie družín, Čísla
nášho zboru, Čo nás môžu naučiť hry,
Ako byť bezpečne online, Psychologické
okienko, séria príspevkov Objav v sebe
a Inšpiratívny skaut mesiaca.

V priebehu roka sme absolvovali aj
školenie, aby sme zvýšili úroveň
príspevkov a ich efektívnosť. Tiež sme
na webstránke zboru aktualizovali
informácie, redizajnovali ju a pracovali
na tom, aby bola prehľadnejšia a
vyhľadateľná.
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I. ROJ
VČIELOK

Ani tento rok sme sa veru nenudili a aj napriek
faktu, že sme stále drvivú väčšinu času
fungovali online formou, sme sa výrazne
posunuli v našom včielkarskom napredovaní.
Cez leto sme mali možnosť usporiadať tábor
pre naše členky, ktorý mal netradičnú formu –
dennú. Spoznávali sme Piešťany a ich okolie
prostredníctvom denných výprav – turistiky,
hier, kúpania či umeleckého vyžitia.
Nezaháľali sme ani v rámci skautského
vzdelania našich najstarších členiek oddielovej
rady: s. Aila a s. Anička úspešne dokončili
líderskú školu Stromorast a
s. Danka má za sebou absolvovanie vodno-skautského radcovského kurzu.
Od zahájenia nového skautského roku
(september 2021) sme mali samozrejme
aj viacero prezenčných družinoviek.

21

Naša oddielová rada aktívne funguje, a
to nielen na samotných družinovkách,
ale aj na teambuildingových a iných
akciách, ako bola napr. návšteva
bratislavského lezeckého centra K2,
vianočné stretnutie či rozdávanie
betlehemského svetla.

Oddielová rada Takifugu
odd. vodkyňa:
Renáta Lukšicová – s. Renka
zástupkyňa odd. vodcu:
Natália Pavlovičová – s. Nutella
radkyňa:
Anna Kleinová
členky odd. rady:
Natália Kučerová – s. Aila
Terézia Danková – s. Terezka
Daniela Klčová – s. Danka
Fungujeme v dvoch družinách:
Rafaelky (staršie včielky)
Kokosky (mladšie včielky)
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I. VOJ
VĹČAT

Už druhý rok funguje náš oddiel
prostredníctvom dvoch družín a oddielovej
rady, ktorá sa nám teraz aj o čosi rozrástla.
Dodržať kvalitu družinoviek aj pozornosť detí
počas pandémie bolo cez monitory veľmi
náročné, avšak odkedy sa dalo mávať
družinovky fyzicky, tak sme sa do radcovania a
programu pustili opäť naplno! V lete sme
absolvovali po dvoch rokoch skautský tábor.
Trval 5 dní a prebiehal na chate na lazoch. Aj
napriek tomu, že sme museli program deťom
trochu prispôsobiť z dôvodu predošlej online
formy družinoviek, hodnotíme ho ako jeden
z najpríjemnejších táborov vôbec! Brat Fišo
tiež úspešne zložil vodcovské skúšky.

19

Oddielová rada
odd. vodca:
Matthias Arnould – b. Mungo
zástupca odd. vodcu:
Dominik Šenkárik – b. Fišo
radcovia:
Mária Pašáková
Matej Buchman
členovia odd. rady:
Henrik Drozd
Michal Buchmann
Barbora Matyšáková

Fungujeme v dvoch družinách:
1. družina – radkyňa Mária Pašáková
2. družina – radca Matej Buchman
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II. ODD. SKAUTIEK
ČUNKŠIPI ČOKAN
54

Náš oddiel si v septembri uplynulého roka
prešiel zásadnými zmenami vo vedení.
Dlhoročná vodkyna skautiek Veronika Babálová
odovzdala svoje miesto Petre Rubaninskej
(s. Muffin) a novou zástupkyňou oddielovej
vodkyne sa stala Natália Kučerová (s. Aila).
Ako oddiel sme sa väčšinu roka stretávali
dištančnou formou v online priestore. No aj
počas tohto obdobia sme uskutočnili viacero
akcií (Deň Zamyslenia, Dušičky, Vianoce…) a
mnoho družinoviek. Naše družiny sa zapojili aj
do celoslovenskej súťaže Družina roka, kde
družinka Surikát obsadila 2. miesto.
Oddielová rada tiež nezaháľala. Vytvorila novú
oddielovú insígniu – prívesky s oddielovým
logom.
Naše členky sa angažovali aj v oblasti
vzdelávania. Viacero z nich sa zúčastnilo
radcovského kurzu, kormidelníckeho kurzu či
líderskej rangerskej školy, a tie aj úspešne
absolvovali.
Sestre Sveti sa podarilo dosiahnuť významné
ocenenie v rámci programovej ponuky SLSK a
to Medvedieho skauta. Stala sa tak prvou
držiteľkou tohto ocenenia v našom zbore.

Za veľký úspech považujeme aj prerábku
našej klubovne, ktorú sme zútulnili,
vynovili a vytvorili z nej vhodnejšie
miesto pre naše aktivity. Ešte raz
ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k
dielu.
Oddielová rada
odd. vodkyňa:
Veronika Mrňová (do sep.)
Petra Rubaninská – s. Muffin (od sep.)
zástupkyňa odd. vodcu:
Barbora Melicherová – s. Baruš (do sep.)
Natália Kučerová – s.Aila (od sep.)
členke odd. rady:
súčasné a bývalé radkyne
Fungujeme v šiestich družinách:
Sovičky a Hipogrify – od sep. fungujú v
spoločnej družine rangerského typu Hiposovy
Surikaty – Petra Rubaninská – s. Muffin
Raje – Svetlana Oružinská – s. Sveťa
Tamara Rubaninská – s. Tami
Quokky – Barbora Bujnová – s. Barča
Tereza Šušorová – s. Tesi
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I. ODD. SKAUTOV
BRATA RUNCA –
STRIEBORNÉHO
VLKA
Od nového skautského roka v našom oddiele
nastala zmena vedenia. Po niekoľkých rokoch
brat Martin Jurda ukončil svoje pôsobenie
v oddiele na pozícii oddielového vodcu. Túto
úlohu posunul bratovi Martinovi Kučerovi,
ktorého zástupcom sa stal brat Henrik Drozd.
Vzhľadom na búrlivý vývoj tohtoročnej
pandemickej situácie sa nám nedarilo plynule
pokračovať v prezenčnej činnosti, no snažili
sme sa čo najviac prispôsobiť vzniknutej
situácii, a preto náš oddiel fungoval zmiešaným
systémom. Konali sa rovnako ako online
družinovky, tak aj prezenčné stretnutia, vždy
podľa toho, ako to aktuálna pandemická
situácia povoľovala.
Za uplynulý rok sa nám podarilo v počte
členov znova držať krok s 2. oddielom
skautiek, čím sme naviazali na náš úspešný
minulý rok, kedy sme ich po dlhej dobe dohnali.
V oddiele máme aj troch nových vyučených
radcov – bratov Matúša Malinu, Pavla Marona a
Tomáša Lovranta. Nesmierne nás zároveň teší
záujem o vzdelávanie v našom oddiele, a veľa
z našich členov sa hlási aj tento rok
na radcovské kurzy a líderské školy.
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Počas roka naši bratia nezaháľali ani
v účastiach na brigádach, vďaka ktorým
sa nám podarilo prerobiť pivnicu
v našom skautskom dome na plne
vybavenú a praktickú dielňu, ktorú
môžu naši členovia používať v rámci
programu.
Oddielová rada
odd. vodca:
Martin Jurda (do sep.)
Martin Kučera (od sep.)
zástupca odd. vodcu:
Martin Kučera (do sep.)
Henrik Drozd (od sep.)
Martin Matějka – b. Kebab
členovia odd. rady:
radcovia a zástupcovia radcov všetkých
družín v oddiele
Fungujeme v piatich družinách:
Sokoli – rangerský štýl fungovania
Muflóni – Samuel Macháč – b. Skunk
Gepardi – Šimon Šenkárik – b. Ninja
Minotauri – Mário Šenkárik – b. Vinco
Šakali – Pavol Maron – b. Palino
10

1. ODDIEL
DOSPELÝCH A
PRIAZNIVCOV

Jedným z oddielov nášho zboru je aj Oddiel
dospelých a priaznivcov.
Keďže v roku 2021 vznikol v našom zbore
Oddiel dospelých a rodín, časť členov
z Oddielu dospelých a priaznivcov prešla
do tohto oddielu, najmä tých, čo majú malé
deti, ktoré nie sú ešte vo veku vĺčat a včielok.

20

Tradičné akcie oddielu
Posedenie ku Dňu sesterstva
Lokšapárty – poďakovanie za
podporu a pomoc
Zber bylín a malé výlety do okolia
Silvestrovský výstup na Skalku nad
obcou Hubina – so zhodnotením
činnosti v uplynulom roku.
Covidová doba nám však
v uplynulom roku veľmi nepriala a my
sme žiadnu z týchto akcií nemohli
uskutočniť. Ale ani to lásku
ku skautingu z našich sŕdc nevyženie.
Oddielový vodca:
Anna Oravcová – s. Nina
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II. ODDIEL
DOSPELÝCH A
RODÍN

47

Tento najnovší oddiel združuje skautské rodiny,
ich najmenšie deti, roverov a starších skautov.
Činnosť počas roka okrem letného tábora
nebola žiadna z dôvodu pandémie
a časového vyťaženia.
Najväčším úspechom pre náš oddiel a možno aj
takou neznámou bol tábor, kde sa fungovalo
iným spôsobom ako u iných vekových kategórií.
Počas tretieho júlového týždňa po skončení
tábora skautov a skautiek sa zišlo 38
účastníkov rôzneho veku, aby zažili novú formu
tábora. Program nebol dopredu jasne daný,
priebežne sa formoval podľa našej chuti.
Najmladší členovia si plnili vlčiacke výzvy,
starší hrávali spoločenské hry, rozprávali sa
a spoločne pomáhali s varením a chodom
tábora. Bol to pekný čas v krásnom prostredí,
oddych od pandémie a všetkých starostí.
Oddielový vodca:
Jana Jánošíková – s. Jane
František Halás – b. Halky
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RANGERI A
ROVERI

Sme novovznikajúci oddiel rangerov a roverov
vo veku 15 až 19 rokov (najmä radcovia
a členovia oddielových rád chlapčenského
a dievčenského oddielu). Naša činnosť začala
ešte počas dištančnej formy stretávania
(na platforme Discord). Od letného
tábora, kde sme mali špeciálny program
zavŕšený rangerským sľubom, sa stretávame
na pravidelnej báze. Aktuálne máme 30 členov.
Najväčšou náplňou našej činnosti je tvorenie
zborovej etapovej hry, rôznych jednodňových
akcií či plnenie osobného napredovania
(Rangerský horizont).
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Program za rok 2021:
Vzdelávacie online hovory na tému
rangering
Rangerský dvojdeň na tábore
Spoločné plánovania
Výlet na Čertovu pec
Etapová hra s názvom Dzedzina
Zelina
Druhá etapová hra s názvom
Dobrodružná výprava kráľovnej
Štefánie
Zborové Vianoce
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LETNÝ TÁBOR
SKAUTI
ROVERI

1. – 11. JÚLA
11. – 16. JÚLA
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účastníci 80/38
SLOVENSKÝ SKAUTING, 80. ZBOR PIEŠŤANY | VÝROČNÁ SPRÁVA

15

Celý zoznam akcií

Dátum
20.2.2021
22.2.2021
11.6. – 13.6.2021
19.6.2021
20.6.2021
30.6. – 1.7.2021
1.7. – 11.7.2021
11.7. – 17.7.2021
12.7.2021
26.7. – 30.7.2021
9.8. – 12.8.2021
3.9.2021
3.9. – 5.9.2021
24.9. – 26.9.2021
15.10. – 17.10.2021
23.10.2021
30.10.2021
6.11.2021
13.11.2021
18.12.2021
21.12.2021
21.12.2021
24.12.2021

Názov akcie
Etapovka 2.0 Fašiangová veselica
Deň zamyslenia 2021
Návšteva táboriska
Predtáborová brigádička
Gepardský predtáborový výlet
Táborový predvoj
Skautský tábor 2021
Tábor starších
Rangeri na tábore
Denný tábor včielok – Hľadá sa Nemo
Táborová vlčiacka chata 2021
Zahájenie skautského roka
Plánovačka oddielovej rady v Martine
Brigáda na chate
Oddielová rada na Hlobišove
Veľká jesenná brigáda v skautskom dome a u sestričiek
Dušičky alá Čunkšipi Čokan
Prerábka dievčenskej klubovne
Prerábka skautského domu
Etapovka – december
Oddielové Vianoce
Zborové Vianoce
Betlehemské svetlo
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