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Mládežnícke organizácie

Slovenský skauting (SLSK), ktorý patrí do veľkej
skautskej rodiny, združujúcej takmer 40 miliónov skau-
tiek a skautov až na 7 výnimiek vo všetkých krajinách
sveta, je s vyše 8 300 členmi najväčšou organizáciou
detí a mládeže na Slovensku. V roku 2003 sa jeho
členovia na celom území Slovenska zapojili do osláv
90. výročia založenia prvého skautského oddielu
v Komárne v máji 1913. Každoročný 5 – 7 % pozitívny
rast svojej členskej základne zaznamenáva skautské
hnutie na Slovensku v posledných r okoch vďaka vzde-
lávacím aktivitám, rozvojovým projektom a úspešnému
prijatiu skautských princípov aj medzi rómskou komu-
nitou na východnom Slovensku. SLSK je tak v sú-
časnosti najväčšou organizáciou, pracujúcou s deťmi
a mládežou vo voľnom čase v SR.

Vyvrcholením tohtoročnej činnosti skautov bolo 7.
medzinárodné stretnutie skautiek a skautov Tatr acor
2004. Podujatie sa konalo v dňoch 16. – 25. júla 2004
v Športcampe pri Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tat-
rách. Organizátor SLSK ho pripravil pre 1 000 domá-
cich a ďalších 1 200 zahraničných mladých ľudí vo
veku 13 až 20 rokov z 9 európskych krajín. Okrem
Slovenska mali najpočetnejšie zastúpenie skautské
organizácie z krajín V4, okrem nich sa zúčastnili aj
výpravy skautov zo Švédska, Holandska, Chorvátska,
Slovinska a Grécka. Podľa slo v hlavného koordinátor a
podujatia Fabiána Novotného svojím počtom účastní-
kov, dĺžkou tr vania a charakterom bol Tat-
racor najväčšou medzinárodnou mládež-
níckou akciou v dejinách Slovenska
a Slovenského skautingu vôbec. Prekonal
aj Guinnesov rekord, ktorý SLSK dosiahol
v roku 2002 vytvorením živej reťaze z 1
907 detí aj dospelých, ktorí pospájaní ru-
kami oblapili Spišský hrad.

Skauti v službách ekológie
Čisté Tatry
Ak Tatr y nebudeme znečisťovať, ne-

bude ich potrebné čistiť. S touto myš-
lienkou sa počas 17. až 20. júla zapojilo
vyše 2 000 účastníkov  Tatracoru 2004
do cezhr aničného ekoprojektu Čisté Tat-
ry. SLSK  bol jedným z hlavných spolu-
organizátorov tohto projektu, ktorý ukon-
čila posledná septembrová ekoaktivita
Čisté hory. Projekt pozostával z via -
cerých aktivít – monit orovanie návštevnosti Tatier ,

    Slovenský skauting v roku 2004
zaťaženia životného prostredia, vyhodnocova-
nie týchto údajov, čistenie turistických chod-
níkov či zakresľovanie divokých skládok do
máp.Tieto informácie sa odovzdali zodpoved-
ným orgánom TANAP-u. Veľká pozornosť sa
venovala aj návštevníkom našich veľhôr a ich
zapájaniu do ich ochrany na slovenskej
aj poľskej strane.

Celoslovenská súťaž v zbere obalov
V apríli 2003 vyhlásil SLSK štartovací ročník

súťaže ZBERAČ o najviac nazbieraných viac-
vrstvových obalov zn. Tetra Pak z mlieka a džúsov,
do ktorej sa okrem skautov mohli v jednotlivých
mestách zapojiť aj jednotlivci, základné a stred-
né školy, CVČ, školské a mimoškolské zariade-
nia, najmä zo západného Slovenska. Zmyslom
tohto ekologického projektu bolo a je ukázať, ako
riešiť problémy s nadmerným zaťažovaním nášho
prostredia a prírody okolo nás. Do prvého, skôr
skúšobného ročníka, sa na príjemné prekvape-
nie organizátorov zapojilo 20 skautských skupín
a Základná škola na Ul. Nejedlého v Bratislave.
Takmer 200 priamo zapojených „zberačov” v 12
mestách vyzbieralo do konca prvého súťažného
ročníka v apríli 2004 vyše 62 tisíc prázdnych
obalov. Najviac na jedného člena súťažného tímu
vyzbierali skauti v Lipanoch, Novej Dubnici a Prievidzi.

Do zberu zapojili „zberači” aj svojich príbuzných a zná-
mych, čím medzi ľuďmi ší-
rili myšlienku šetrnejšieho
a uváženejšieho prístupu
k prírode. Táto stratégia
bola jedným z najlepších
a najrýchlejších riešení,
ako súťaž vyhrať
a zároveň rozšíriť túto
myšlienku medzi čo naj-
väčší počet ľudí.

Druhý ročník tejto
úspešnej ekologickej kam-
pane vyhlásil SLSK v polo-
vici septembra na Brati-
slavských skautských
dňoch a potrvá do konca
apríla 2005. Do súťaže
o zaujímavé ceny sa môžu
zapojiť okrem skautov

Radosť z pohybu a dobrá nálada na Tatracore 2004

Do boja proti rakovine sa počas Dňa narcisov aktívne zúčastňujú stovky skautov

Skauting ponúka aj športové vyžitie v netradičných športoch

a škôl aj iné organizácie z celého Slovenska.
Ďalšie skautské aktivity
Spomenieme tri najdôležitejšie.  Do kaž-

doročnej osvetovej kampane a finanč-
nej zbierky Ligy proti rakovine počas
Dňa narcisov sa pravidelne zapája 50
skautských zborov z celého Slovenska.
Do kampane sa tento rok zapojilo vyše
750 skautiek a skautov v 36 mestách
a obciach SR, pričom vyzbierali 1 483
658 Sk. Ďalšou tradičnou akciou po let-
ných prázdninách na Kačíne pri Bratisla-
ve boli v septembri tradičné Bratislav-
ské skautské dni s bohatým programom
pre všetky vekové skupiny - športové
vybláznenie sa vo futbale, volejbale,
frisbee ultimate a ringu, aktivity vo vý-
tvarnej a dramatickej dielni, bodypainting,
premietanie diapozitívov z ciest po sve-
te,  večerné koncerty,  countrybál

a v spolupráci so Slovenským červeným krížom aj
možnosť darovať krv. Slovenskí skauti aj tento rok
v predvianočnom čase od 19. do 23. 12. 2004 šírili
Betlehemské svetlo po celom Slovensku. Plamienok
zapálený v Bazilike Narodenia Pána sa vďaka skau-
tom tradične už po 15-kr át dostal do vše tkých kútov
Slovenska. Záštitu nad tohtoročným Betlehemským
svetlom prebral predseda Národnej rady SR Pavol
Hrušovský. Skauti zabezpečili jeho distribúciu do blíz-
kych aj vzdialených regiónov Slovenska, aby ľuďom
prinieslo radosť a nádej. Slovenskí skauti ho rozviezli
do rodín, kostolov a farností, detských domovov,
penziónov, domovov dôchodcov, azylových domov,
nemocníc i zariadení opatrovateľskej služby. Zaují-
mavosťou je, že Betlehemské svetlo zažiarilo na naj-
vyššie položenom pracovisku v SR. Popradskí skauti
ho počas tejto tradície už jedenásty raz vyniesli pra-
covníkom Observatória SAV na Lomnickom štíte.
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