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Motto:    

  Sir Robert Baden - Powell bol muž, ktorý skrášlil  životy miliónov chlapcov a dievčat tým, 

že vynašiel skauting. 

 

 

H I S T O R I A   S K A U T I N G U 

   

  Ako vznikol skauting a ako sa ďalej vyvíjal? Na túto otázku nám odpovedá história 

skautingu. Jeho zakladateľom bol lord Robert Stephenson Smyth Baden - Powell of 

Gillwell (B.P.). Už ako chlapec mal veľký vzťah k ľuďom, zvieratám, vtáctvu a k životu 

vôbec.  

  V Godalmingu, uprostred lesov, kde B.P. navštevoval strednú školu, začal vlastne 

„skautovať“. Pozoroval vtáky, stopoval zver, naučil sa zachádzať so sekerou, stavať 

chyže, rozrobiť ohnisko, upiecť králika, pohybovať sa nehlučne a nepozorovane v prírode. 

  Počas prázdnin išiel B.P. na loď svojich bratov. Počas plavby prešiel všetkými 

remeslami námorníka - začiatočníka. Bol plavčíkom, umývačom, kuchárom, čašníkom, 

naučil sa zaobchádzať s kormidlom, plachtami, signalizáciu a v závere plavby sa stal 

celkom dobrým námorníkom. 

  Po skončení školy sa stal dôstojníkom a bol odvelený do Indie a neskôr do Afriky. 

Podnikal tu lovecké výpravy. Na svojich výpravách sa naučil uvažovať, plánovať a 

predvídať neočakávané okolnosti. Veľa skúseností získal od domorodcov. Nepohŕdal nimi 

a nehanbil sa, pýtať si radu, čím si získal ich náklonnosť a oni sa mu odvďačili tým, že ho 

mnohým praktickým veciam naučili. 

  Pre B.P. to bola doba učenia. Stopárstvo, plazenie, maskovanie, klamanie 

nepriateľa, to bola jeho každodenná práca a škola života. 

  Po bojoch s Búrmi, kde získal veľa skúseností, sa vrátil do Kapska, kde 

organizoval juhoafrickú políciu, v ktorej každý policajt bol odborníkom, stopárom, skautom. 

  Vtedy, 20.januára 1901 písal: "Mám pred sebou vlajku, ktorú mi poslala istá 

dievčina. Je na nej vyšité heslo "BUĎ PRIPRAVENÝ!". Má to pre mňa skrytý význam, lebo 

prvé písmená tvoria iniciály môjho mena. (BE PREPARED - B.P. - zaujímavé je, že po 

slovenský je to tiež B.P. - Buď pripravený). Je to heslo, ktoré by mal dodržiavať každý, či 

už počas mieru, alebo za vojny. Tým vzniklo naše skautské heslo. 

     Okrem týchto činností sa v tejto dobe venoval písaniu kníh, kresleniu a fotografovaniu. 

Vravel: "K získaniu dobrej fotografie je treba dobrého stopára a ešte lepšej ostražitosti". 
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  Z kapitána sa stal plukovník, z plukovníka generál. Vo svojom povolaní dôstojníka 

sa snažil vychovávať vo vojakovi tvora mysliaceho, ktorý  má  dobré  nápady a ktorý si 

dokáže vždy poradiť. 

  A vtedy urobil svoj najväčší objav. Objavil dušu chlapca! 

 

 

  Doteraz chlapcov každý považoval za žiakov a snažil sa ich vychovávať 

suchopárnym a tvrdým spôsobom. Chlapcom boli ukladané povinnosti, predpisy, zákazy, 

ale že by chlapec  mohol mať svoje názory, svoje práva, svoj myšlienkový svet, o tom 

nepremýšľal nikto. 

  Keď zistil, že jeho "Príručka pre stopárov" je veľmi čítaná civilistami a hlavne 

mládežou, prepracoval ju a vznikla slávna knižka  S C O U T I N G   F O R   B O Y S   a 

tým bol na svete najvynikajúcejší výchovný systém. 
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  V roku 1906 B.P. rozoslal program svojho, teraz už chlapčenského skautingu 

všetkým význačnejším osobnostiam Anglie. B.P. urobil prednáškové turné po Anglii. 

Prednášal, vysvetľoval, presviedčal. A všade tam, kde ho počuli, začali klíčiť zárodky 

skautingu. 

  V roku 1909 ho anglický kráľ Eduard VII., nadšený prívrženec skautingu požiadal, 

aby sa plne venoval tejto svojej novej životnej úlohe. Vedúci predstavitelia Anglicka sa k 

jeho činnosti vyjadrili takto: "Skautská organizácia je tak dôležitá, že ak chcete vykonať 

najväčšiu službu svojej vlasti, venujte sa jej vedeniu." 

 

 

Prvý tábor. 

 

 

  Na anglickom pobreží úžiny La Manche je ostrovček nazvaný Browensea. Je to 

miesto, ktoré B.P. zvolil za miesto pre prvý skautský tábor na svete. Od 15.júla do 
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9.augusta 1907 tu táborilo prvých dvadsať skautov  P R V Ý K R Á T v dejinách ľudstva. V 

pestrom programe B.P. realizoval svoje skúsenosti získané v Afrike a v Indii. B.P. 

odovzdával svoje skúsenosti a pútavým spôsobom učil chlapcov všetkému, čo podľa jeho 

predstáv potrebovali vedieť. Všetko učenie sa robilo pestrým rozprávaním  a hlavne hrami, 

pretože B.P. sa držal zásady: 

 

 " S K A U T I N G   J E   H R A   A   N I E   V E D A ! "  

 

  Keď tábor skončil, chlapci sa rozchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami, dojmami 

a bohatými skúsenosťami. Na tomto tábore sa tiež rozhodlo o mene, aké bude mať ten 

chlapec, ktorý bude žiť, pracovať a cvičiť podľa B.P.-ho zásad: 

 

 S K A U T  

 

  Prvú organizáciu mimo Anglicka B.P. založil hneď v nasledujúcom roku v Chile. 

Rok 1908 je tiež vznikom vodného skautingu.  

  Na nákladnej lodi Mercure bol cvičný tábor nového druhu skautov - námorníkov. V 

tom istom roku sa objavuje prvá príručka vodných skautov, ktorú napísal brat Roberta B.P. 

- Warington. Povesť o novom hnutí sa šírila po celom svete. B.P. bol pozvaný aj do 

cárskeho Ruska, aby si prezrel tamojšiu skautskú organizáciu. B.P. na to spomínal, že 

tamojší skauti mali vlastne vojenský režim a že to nie je vôbec to, čo on založil. S 

chlapcami si veľmi rýchlo porozumel a dôstojníkom dal lekciu, že skauting nie je vojenský 

dril, ale výchova hrou. A hlavne, že to čo je vhodné pre vojenský útvar, nie je ani trochu 

vhodné pre združenie chlapcov. Skauting sa rozrastal. Objavili sa ďalšie špeciálne odbory. 

  Raz rozprával jeden priateľ B.P.-mu, ako objavil vychovávateľku svojho syna v 

záhrade na strome a chlapec ležal pod kríkom. Keď sa otec pýtal, čo to má znamenať 

odpovedala, že učí chlapca plaziť, ako sa o tom dočítala v príručke od B.P. 

  Táto príhoda upozornila B.P.-ho, že o skúsenosti a rady uvedené v jeho 

príručkách, sa zaujímajú aj dievčatá. A to ho priviedlo na myšlienku organizovať tiež 

dievčatá do skautskej organizácie. Ako odznak bol zvolený trojlístok, jednak znamenajúci 

rodinné šťastie a jednak pripomínajúci tri body skautského sľubu. Oheň pod trojlístkom 

znamená, že skautka je ochrankyňou rodinného krbu. 

  Na území ČSR bol dievčenský skauting založený v roku 1915. V tom roku sa 

konal aj prvý dievčenský skautský tábor u Hnevšína v Čechách.  
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  Deň narodenín B.P. a jeho manželky, 22.februára, je oficiálnym sviatkom 

všetkých skautiek sveta. 

   Po skončení I. svetovej vojny B.P. napísal knihu "Na púti za úspechom", ktorú 

venoval starším chlapcom a položil tým základy roveringu. Zvolil pre nich jednoduché, ale 

pritom ťažké heslo: "Slúžim". 

    

 

   

 

  Snahou ústredia londýnskych skautov bolo nájsť táborisko, kde by mohli táboriť aj 

nemajetní londýnski chlapci. Objavili a získali Gilwell Park neďaleko Chinfordu. V parku 

bol rozpadajúci sa zámoček. B.P. s pomocou priateľov a skautov tento opravil a zriadil tu 

stály tábor, školu pre výchovu ďalších vedúcich. Na Veľkú noc 1919 sa tu zišlo niekoľko 
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miestnych oddielov aj roverských kmeňov a dali sa do práce tak, že 25.júla mohla byť v 

Gillwel Parku zahájená "Prvá lesná škola". Jej prevádzka trvá dodnes. Aj niekoľkí bratia zo 

Slovenska sú absolventmi tejto najslávnejšej LŠ, ktorá je naozajstnou medzinárodnou 

skautskou univerzitou (F. Bečvár, A. Ronay, E. Ronay, D. Janota, A. B. Herczeg, ...). 

Každý jej kurz je vlastne Jamboree v malom, pretože tu vždy táboria skauti z takmer 

celého sveta. 

  B.P. prišiel na myšlienku, že ak sa skauting rozšíril do celého sveta, bolo by 

vhodné ukázať všetkým neprajníkom silu a účinnosť skautingu. Preto zorganizoval 

celosvetové stretnutie skautov. Toto stretnutie nazval Jamboree. Jamboree v americkom 

slangu znamená hlučnú slávnosť, resp. označenie pre indiánske mierové hry. Prvé 

Jamboree sa konalo v roku 1920 v Londýne. Zišlo sa tu 6000 anglických a 8000 

inozemských skautov. Na tomto Jamboree bol aj založený svetový riadiaci orgán 

skautingu INTERNATIONAL SCOUT COUNCIL. Jeho členmi sa stali vybraní zástupcovia 

národných zväzov. Z bývalej ČSR to bol A. B. Svojsík, náš prvý skautský náčelník. Jam-

boree sa usporadúva každé štyri roky. (1920 - Londýn, 1924 -   Dánsko, 1929 -  Anglicko, 

1933 - Maďarsko, 1937 - Holandsko, (na tomto Jamboree sa B.P. lúčil so skautmi. Tu 

zaznela jeho posledná reč. Posledné slová zneli: 

"Teraz je čas povedať vám dovidenia, žite šťastne. Viete, že mnohý z nás sa už na 

tomto svete nikdy nestretnú. "  

Túto poslednú reč B.P. – ho v roku 1947 na Jamboree vo Francúzsku už len púšťali zo 

záznamu. B.P. zomrel v januári 1941)  prestávka II.svetová vojna, - VI. Jamboree 1947 - 

Francúzsko, 1951 - Rakúsko, 1955 - Kanada - Niagara, 1957 - Anglia, 1959 - Filipiny, 

1963 - Grécko, 1967 - USA Idaho, 1971 - Japonsko, 1975 - Nórsko, 1983 - Kanada, 1988 

- Austrália, 1992 - Kórea (Soul), 1995 - Holandsko (Dronten). Jamboree v Soule sa 

zúčastnil aj skaut zo Slovenska, brat Ivor Svetlanský z Nitry. V Holansku sa zúčastnila 43 

členná výprava slovenských skautiek a skautov. 

  Celosvetová dievčenská skautská organizácia bola založená na celosvetovej 

konferencii v roku 1928 v Maďarsku. Na jej čelo bola zvolená manželka B.P. Olave, ktorá 

bola od roku 1918 náčelníčkou britských skautiek. 

  

Skauting na území ČSR 

 

  Zakladateľom a prvým náčelníkom skautov u nás bol profesor Anton Benjamín 

Svojsík. V roku 1910 ho prof. T. G. Masaryk upozorňuje na skauting v Anglii. V roku 1911 
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A. B. Svojsík pri jednej zo svojich ciest navštívil Angliu, zaujímal sa o skautské hnutie a 

nadšený skautskou myšlienkou sa vracia domov. Hneď po návrate spolu so šiestimi 

chlapcami prežíva zvyšok prázdnin na chate neďaleko Vorlovej na českomoravskej 

vysočine, ktorú si sami zhotovili,. Bol to prvý skautský tábor na našom území. V roku 1912 

A. B. Svojsík zakladá prvý skautský oddiel na žiškovskej reálke. Spolu so švagrom A. 

Stránskym prekladá knihu Scouting for boys. A tiež vydáva informačnú príručku "Český 

skaut". V lete 1913 sa na Trojskom ostrove uskutočnil prvý ukážkový skautský tábor. 

 

 

 

  6.6.1914 sa konala ustanovujúca schôdza spolku Junák - Český skaut. Prvým 

starostom bol zvolený Dr. Čenek Klika. Svojsík bol zvolený za vrchného vodcu. Medzi 

prvými skautmi na Morave bol básnik Jiří Wolker a Rudolf Plajner. 

 

 



 

          14. 4. 2021   8

 

  Krátko po vzniku ČSR boli vydané známky tzv. Pošty českých skautov. Boli to 

prvé poštové známky Československej republiky. 

 

     

 

  5.6.1919 vzniká Zväz junákov skautov RČS, bola tu zvolená prvá ústredná rada 

na čele so starostom J. Rössler - Ořovský. Jej prvým náčelníkom sa stáva brat A. B. 

Svojsík. 

 

 

J. Rössler - Ořovský 

 

V roku 1931 ZJS - RČS usporiadala I. slovanské Jamboree v Prahe pod názvom: "Tábory 

slovanských skautov". 
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  2.augusta 1938 sa vrátil A. B. Svojsík z dvojtýždňovej študijnej cesty v ZSSR. O 

týždeň u neho prepukla streptokoková nákaza a na jej následky 17.9.1938 zomiera 

zakladateľ a prvý náčelník skautov v ČSR A. B. Svojsík. Jeho posledný odkaz pre skautov 

bol: "Každý konej dnes svou povinnost!".  Viac ako 3 000 skautov ho odprevadilo na 

poslednej ceste na Vyšehradský cintorín. Po jeho smrti sa stal náčelníkom ČS skautov 

brat dr. Rudolf Plajner, ktorého sme mnohí skôr narodení skauti poznali osobne. Po smrti 

brata Plajnera bol náčelníkom ČS skautov Dr. Ivan Janček. Po IV. sneme v máji 1990 bol 

zvolený za náčelníka ČS skautingu brat Dr. Václav Břicháček z Prahy. Po osamostatnení 

sa Slovenska, v roku 1993 sa ČS skauting rozdeľuje na dve samostatné organizácie 

Český Junák a Slovenský skauting. 

 

        

     Dr. Rudolf Plajner         Dr. Ivan Janček CSc.         Dr. Václav Břicháček 
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Skauting na Slovensku 

 

 Na území Uhorska vznikla organizácia Magyar cserkész szövetség v lete 1912. V 

tomto roku sa tiež vytvoril a vznikol Uhorský skautský zväz. K založeniu prvého oddielu na 

území Slovenska prišlo 23.5.1913 v Komárne, zakladateľom bol prof. Alexander Karle. Išlo 

o oddiel maďarských skautov, študentov benediktínskeho gymnázia. Tento oddiel sa 

preslávil svojou účasťou na diaľkovej plavbe pltí po Váhu z Kraľovian až do Komárna. 

V Bratislave 24.9.1913 na Vyššej reálnej škole vzniká oddiel, ktorý zakladá Hornyak Odiló. 

V marci 1914 vzniká ďalší maďarský oddiel v Rimavskej Sobote, vodca br. Szigeti. Ďalšie 

oddiely vznikajú v Lučenci, Trnave... 

 V marci 1919 na žilinskej reálke je založený prvý slovenský ako tzv. "Študentský 

Scout oddiel". Vedú ho študenti žilinskej reálky - Ján Vančík a Gejza Khade. Oddiel 

existoval len do júna 1919. V Bratislave, 24.4.1919 na Železnej studničke skladajú prví 

bratislavskí skauti sľub pod vedením Alberta Dutku. Koncom roku 1919 žilinský oddiel 

obnovuje svoju činnosť. V tomto roku bol slovenský skautský oddiel založený tiež 

v Prešove. Ďalší známy oddiel je založený 10.4.1920 vo Svätom Jure a neoficiálny oddiel 

v Košiciach (Do SJS RČS vstúpili až v roku 1921. O pár mesiacov, 29.1.1921 vzniká 

slovenský skauting v Lučenci (o niečo neskôr v B. Bystrici,  Trenčíne...). V Prešove, 

Bratislave a v Košiciach ešte z čias Uhorska nepretržite pracovali maďarskí skauti. 
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Vznik prvých dvoch dievčenských oddielov na území Slovenska sa datuje už do roku 

1919, kedy v Trenčíne vznikli hebrejský oddiel Hašomer Kadimah na čele so sestrou E. 

Beckovou (neskôr sa preformoval na Hašomer Hacair a v r. 1926 zanikol) a 

nekonfesionálny dievčenský slovenský oddiel. 

29. 1. 1921 založila ses. Trubačková 16-členný oddiel v Lučenci a v tom istom 

roku ses. Uhríková dievčenský oddiel v Košiciach. V niektorých prácach sa uvádza, že v 

tom roku vznikli aj oddiely v Nitre a v Banskej Štiavnici, ale to nemáme hodnoverne 

doložené. 

 Začiatky boli ťažké. Skautské oddiely začínajú pracovať bez akejkoľvek materiálnej 

základne a bez akejkoľvek podpory. Kronika zo Svätého Jura: "ľudia považovali skautov 
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za nevercov a všetko čo sa zlé stalo išlo na skautov, ktorých nazývali "kauci" alebo 

"vrchoplazci". 

 

Organizácia ZJS RČS 

 V dvadsiatych rokoch je ideovým strediskom slov. skaut. Žilina. Slov. skauting je 

členom  Zväzu junákov skautov RČS. Na čele je A. B. Svojsík. V roku 1921 bol 

ustanovený miestonáčelník pre Slovensko. Bol ním prof. Šmilauer, tajomník L. Janza. V 

tomto roku vznikol najstarší oddiel Old skautov. Bol to košický 21.OS oddiel s názvom 

"Jánošíkovi chlapci". Mal 14 členov. 

 Významný bol rok 1922: Vznikol prvý dievčenský oddiel v Žiline, kde sa v tom 

čase konal prvý zjazd slovenského skautstva. Jeho účastníci konštituovali Zväz 

slovenských skautov ako organickú zložku Svazu junáků republiky Československé 

(SJS RČS) a za jeho odznak prijali dvojkríž v ľalii. V tom istom roku založila prvý 

dievčenský oddiel v Prešove učiteľka meštianskej školy Jana Kováčová, ktorá pre 

skauting nadchla aj svoju žiačku Alžbetu Smatanovú - Uhnákovú. Obe sa neskôr stali 

osobnosťami dievčenského skautingu, dostali Svastiku skautskej vďaky a ses. 

Uhnáková 18.5.1969 aj Rad strieborného trojlístka. Na sneme v r. 1945 ju zvolili za 

miestonáčelníčku Slovenského junáka. 15.decembra 1922 v Ružomberku vzniká 

dievčenský oddiel. Veľkú zásluhu na jeho založení mal nadporučík Seidl, ktorý slúžil v 

Ružomberku, v Štefánikových kasárňach. Jeho zásluhou sa skauting v Ružomberku 

rozvíjal. 
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 V Dolnom Smokovci bol v roku 1924 založený Slov. referát. Na čele bol br. Dr. J. 

Kubík. Tajomníci: L. Janza a F. Riedl. Referát mal pomôcť skautingu na Slovensku, 

nakoľko tento prežíval v tom čase krízu. Príčiny krízy boli rôzne: adm. práce, zvýšenie cien 

kolkov Ministerstva železníc, takže mnohí sa pre nedostatok fin. prostriedkov nedávali 

registrovať, ďalej to bol nezáujem vlády, ktorá nedávala skautom žiadnu podporu. 

 

 

Jozef Horký – Marabú 

význačný skautský činovník na Slovensku 

 

 

 V septembri 1925 v Košiciach sa schádzajú starí vodcovia a obnovujú skautský 

život. Skauting na Slovensku začína prosperovať. 

 V roku 1926 bolo zriadené Miestonáčelníctvo Zväzu junákov skautov RČS pre 

Slov. (miesto Slov. referátu.) Miestonáčelník prof. V. Cvengroš a taj. L. Janza. 

Miestonáčelník má sídlo v Košiciach. 

 1.3.1926 bol vydaný Almanach Sväzu slov. skautov. 

 Územie Slovenska bolo v roku 1926 rozdelené na župy: 

 - Prídunajská   okr.: Bratislava, Uhorská Skalica, Trnava 

 - Považská   okr.: Trenčín, Ilava, Nitra, Prievidza, Púchov 

 - Juhoslovenská  okr.: Levice, Komárno, Zvolen, B. Štiavnica, Lučenec 

 - Podtatranská  okr.: Žilina, Vrútky, L. Mikuláš, D. Kubín, V. Tatry 

 - Východoslovenská okr.: Košice, Kežmarok, Levoča, Prešov, Sp. N. Ves,  

Michalovce 

V roku 1926 sa Arpád Rónay (Prešov) zúčastnil ako jeden z prvých skautov zo Slovenska 

na Gillwelskej lesnej škole (Jozef Mikloš: S ľaliou v srdci str. 23). 
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V júli 1929 bolo rozhodnutím pražského náčelníctva ZJS RČS oficiálne uznané vytvorenie 

SLŠ. Po tomto rozhodnutí J. Horký a A. Petrů zorganizovali dva kurzy SLŠ, už ako 

vodcovské. V tomto roku (1929) sa podarilo br. Horkému do československého 

kontingentu do LŠ Gilwell dostať dvoch bratov zo Slovenska. Boli to František  Bečvár z 

Košíc a Dr. Arpád  Rónay z Prešova. (Štefan Androvič: Skautské LŠ a kurzy na 

Slovensku) 

 

V školskom roku 1926/27 boli už registrované oddiely v Malackách, Pukanci, Banskej 

Bystrici, Banskej Štiavnici, vo Zvolene, v Sandriku, v Leviciach a Vrútkach. V r. 1926 na 

svetovej konferencii skautiek v USA za účasti 39 národných organizácií vrátane ČSR sa 

22. február, deň narodenia manželov B.P., z úcty k nim ustanovil ako Thinking Day, 

prekladaný ako Deň spomienok či Deň premýšľania. V Čechách a na Slovensku sa 

ustáli názov Deň sesterstva. V roku 1927 boli v Prešove už 3 oddiely a 14 sestier 

absolvovalo radcovský kurz. 

 Skauting na Slovensku je rozšírený v 34. mestách. V lete sa usporadúvajú tábory 

stále i putovné. Na Slovensku sa začína rozširovať rovering. Sústavne však začína 

pracovať až v r. 1929.  

 V Žiline sa konala 30.1.1927 za účasti 15 zástupcov schôdza Podtatranskej župy. 

Na tomto rokovaní sa zúčastnil aj tajomník ZJS RČS brat Alojz Janza. Tu bolo rozhodnuté, 

že sídlo skautského okresu sa presunie z Liptovského Svätého Mikuláša do Ružomberku.  
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 25.11.1927 vydáva ministerstvo školstva a národnej osvety obežník (č.179, číslo 

68876/II-ai 1927), v ktorom žiada všetky školské zložky, aby venovali skautingu zvýšenú 

pozornosť a aby skauting všemožne podporovali. 

 V roku 1928 sa zaregistrovali 2 dievčenské oddiely v Nitre. Jeden viedla s 

Římanová so zástupkyňou Augustou Lészayovou - Libantovou a druhý prof. Vilma 

Trnková so zástupkyňou Martou Kutlíkovou - Mikoškovou, ktorá sa neskôr angažovala v 

skautskej tlači a v Slovenskom katolíckom skautingu. V Maďarsku sa konala národná 

konferencia skautiek z 26 štátov, kde založili svetovú organizáciu skautiek WAGGGS 

(World Association of Girl Guides and Girl Scouts) a za svetovú náčelníčku bola 

zvolená Lady Olave Baden - Powell, od r. 1918 náčelníčka britských skautiek. Koncom 

20-tych rokov sa začína rozvíjať na Slovensku katolícky skauting. Rožňavský biskup 

Michal Bubnič v Rožňave zakladá pri Združení slovenskej katolíckej mládeže sekciu 

Katolíckych skautov slovenských (SKS, neskôr tiež skauti zlatého kríža) a nasledujúci 

rok vzniká v Bratislave Ústredie katolíckych skautov. Odbočky SKS sa sústreďujú hlavne 

v mestách, kde boli semináre alebo katolícke cirkevné školy, po celom Slovensku. 

V poradí III. Valné zhromaždenie slovenských katolíckych skautov v Bratislave dňa 

1.mája 1930 rozhodlo o vybudovaní študentského skautského domova v Belušských 

Slatinách.  

         Ústredie slovenských katolíckych skautov v Bratislave požiadalo 20. 10. 

1930 Okresný vybor v Ilave o podporu na stavbu Študentského domu, ktorý chcel 

postaviť v Belušských kúpeľoch. Ako hovoria v žiadosti, má to byť letný domov 

pre slovenských chudobných chlapcov, ktorí potrebujú dlhší pobyt na čerstvom 

vzduchu, ale pre nemajetnosť si to nemôžu dovoliť. Už v tomto roku tam bolo v 

letnom tábore po 3 týždňoch vyše 120 slovenských chlapcov. Podobný pobyt 

chcú umožniť i mladším a slabším deťom, ktoré nemôžu bývať v stanoch. 

Predpokladaný náklad na stavbu bol 100.000 Kčs.1 

        10.februára 1932 sa začalo so stavbou Skautského domova v Beluši a spolu i s 

prípravami na zjazd slovenských katolíckych skautov. Mládež na celom Slovensku pra-

covala s usilovnosťou. Badať to i na III. ročníku "Skauta“, ktorý sa ďalej rozvíjal a šíril. 

Prišlo k vypätiu síl. Bolo mnoho táborov po Slovensku i veľký ústredný podnik v Beluši. 

V dňoch 4.- 6. júla 1932 zišlo sa tam pričinením prof. J. Lukačoviča k vybudovanému 

Skautskému domovu 186 slovenských. katolíckych skautov a 42 skautiek. Čelní 

predstavitelia a činovníci, ktorý sa významne pričinili o vznik a rozvoj slovenského 

katolického skautingu tohto obdobia boli popri už spomínanom biskupovi Michalovi 



 

          14. 4. 2021   17

Bubničovi aj profesor Jozef Lukačovič , Ľudovít Beszédes, prof. Jozef Hlavatý, Msgr. 

Jozef Šrobár, A. Macek, Vladimír Ozábal,  Lemák , prof. Hlaváč, a ďalší. Zo žien 

vynikli najmä sestry Jeretscheková, Hiffnerová, Novotná, Kutlíková a Emília Maceková. 

Poslednou náčelníčkou SKS bola ses. Pecho - Pečnerová. 

 V r. 1929 vznikol v Bratislave 1. samostatný dievčenský zbor pod vedením s. 

prof. Balerovej. Popri slovenských bol tu aj jeden nemecký a dva židovské oddiely. V 

Bratislave, ako viacjazykovom meste, sa v skautskom živote realizoval duch vzájomnej 

tolerancie a spolupráce bez ohľadu na národnosť či náboženstvo. Ďalšie dievčenské 

oddiely vznikali v tom čase v Dobšinej, Petržalke, Rimavskej sobote, Sabinove, 

Sobranciach, v turčianskom sv. Martine a vo Zvolene, kde ústrednou postavou bola 

sestra Nešporová, naša prvá nositeľka odznaku „Zlatá rybka“. Rozmáha sa dievčenský 

židovský skauting: Oddiely typu Hašomer vznikli v B. Bystrici, B. Štiavnici, Kežmarku, 

Košiciach, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove, Ružomberku a v Spišskej Novej Vsi a typu 

Brit - Trumpeldor v Bratislave. V júli bratislavské skautky táborili v Smoleniciach.  

 "Krajinský výkonný výbor" so sídlom v Bratislave bol zriadený 29.1.1929. 

Podpredseda Dr. V. Maule. členovia: J. Bala, J. Dvořáček, Dr. Š. Hatala, F. Jančovič, Dr. 

Kaloč, M. Kaločová, F. Malota, M. Miškolczy, J. Procházka, Dr. V. Cvengroš a L. Janza. 

 Skautské hnutie sa šíri aj na vidiek. Skauti sú v Bánovciach, Kláštore pod Znievom. 

(Obec mala 800 obyvateľov a z toho bolo 93 skautov)  

 V roku 1929 anglický kráľ svetovému náčelníkovi skautov R. Baden - Powellovi 

udelil titul lorda of Gilwell. Veľvyslanec ČSR v Londýne Ján Masaryk, v zastúpení 

prezidenta republiky T. G. Masaryka, odovzdal rad Bieleho lva I. triedy. 

 K definitívnemu rozdeleniu Slovenska prišlo v roku 1930. Skautské Slovensko bolo 

rozdelené na župy: 

1/ Podunajská župa (Bratislava) - žup. zást. Dr. A. Plaček 

   okr.: Bratislava - mesto, Bratislava - vidiek, Uhorská Skalica, Trnava 

2/ Považská župa (Trenčín) -ž.z. K. Panzner 

   okr.: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Púchov 

3/ Podtatranská župa (Žilina) - ž.z. J. Klimeš 

   okr.: Žilina, Vrútky, Turčiansky Svätý Martin, Ružomberok 

4/ Nitrianska župa (Nitra) - ž.z. Klocháč 

   okr.: Nitra, Prievidza, Nové Zámky, Komárno, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa, Topoľčany 

5/ Juhoslovenská župa (Rimavská Sobota) - ž.z. Dr. V. Cvengroš 

   okr.: Kremnica, Zvolen, Banská Štiavnica, Lučenec, Dobšiná 
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6/ Východoslovenská župa (Košice) - ž.z. F. Bečvár 

   okr.: Košice, Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves 

7/ Šarišská župa (Prešov) - ž.z. R. Lieskovský 

   okr.: Sabinov, Prešov, Michalovce, Humenné 

 Podpredseda krajinského výboru, Dr. Maule, v júni 1930 odchádza do Prahy a 

činnosť KVV postupne stráca na aktivite. V júni 1933 prijal funkciu kraj. náčelníka pre 

Slovensko arm. gen. Jozef Šnejdárek. Členská základňa v tom čase stúpa. 

 V decembri 1931 bolo náčelníctvo doplnené o s. Annu Trnovskú a Martu 

Kutlíkovú - Mikloškovú, spravodajkyňu dievčenského katolíckeho skautingu. 

 Medzitým sa slovenské skautky prezentovali aj v zahraničí. V r. 1931 boli na 

Slovanskom Jamboree v Prahe, v r. 1933 na Svetovom Jamboree v maďarskom 

Gödölö a v r. 1935 na Slovanskom Jamboree v poľskom Spale. 
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Jamboree Gödölö 1933 

 

 V roku 1932 na skautskej mape sa objavili nové lokality skautovania dievčat: 

Halič, Levice, Michalovce, Nitrianska Streda, Rožňava, Senec, Spišské Vlachy, Sv. Jur, 

Topoľčany, Lednianské Rovne, Šahy, Šaľa, Spišské podhradie, Trenčín, Zlaté Moravce. 

V Bratislave sa utvoril 1. zbor maďarských skautiek a v časopise „Skaut“ stála rubriky 

„Skautka“, ktorá sa pod redakčným vedením Marty Kutlíkovej sa o 4 roky preformovala 

na samostatnú prílohu. 

 

Dievčenský skautský tábor  

 V roku 1932 pri KVV pracovali tieto odbory: 
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1/ výchovný tajomník  - Ing. J. Štefan 

2/ organizačný   - Ph. C. Gust. Št. Wurm 

3/ hospodársky   - JUC. E. Ivanovský 

4/ zdravotnícky   - MUC. D. Reichenthal 

5/ propagačný   - O. Pozderník 

6/ SLŠ     - Ing. J. Petrů 

7/ krajinský spravodajca  - J. Horký 

 Skauti v Žiline 20.3.1932 založili družstvo pre postavenie "I. skautského domova na 

Slovensku". Za predsedu zvolili žup. spravodajcu Júliusa Verčíka zo Žiliny. Zo zasadania 

poslali telegram vtedajšiemu prezidentovi a protektorovi čsl. skautov T. G. Masarykovi: 

" Pán prezident, 

na 80.výročie Vašich narodenín sa uzniesla Podtatranská župa Junákov - skautov postaviť 

I. skautský domov na Slovensku v Žiline. Dnešná ustanovujúca valná hromada družstva, 

dovoľuje si Vás z tejto príležitosti, ako protektora skautingu, srdečne pozdraviť s prejavom 

úcty a oddanosti." 

 Dňa 13.12.1933 sa konala schôdza všetkých záujemcov o skautské hnutie na 

Slovensku. Na tejto schôdze sa doterajší KVV Zväzu skautov RČS pre Slovensko zmenil 

na "Krajinskú skautskú radu" (KSR). Zloženie KSR: 

krajinský starosta:   arm. gen. J. Šnejdárek, zemský vojen. veliteľ 

kraj. miestostarosta:   F. Písecký, pred. škol. referátu 

     J. Halla, vládny radca kraj. úradu 

spravodaj KSR:   Dr. A. Plaček, finančný komisár 

kraj. komisár:    J. Horký, dôch. asistent 

Odbory: 

1/ hospodársky   predseda - Dr. A. Zámočník, riaditeľ banky  

     jednateľ - Ing. P. Zaťko, taj. obch. komory 

2/ výchovno - propagačný  - B. Koloušek, vrch. radca škol. ref. 

     - Ing. J. Štefan, tech. koncipista 

3/ výkonný členovia:   - J. Horký, dôch. asistent 

      - Dr. V. Cvengroš 

 - prof. H. Stupka 

 - JUC. E. Ivanovský 

 - Phc. J. Irmler 
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 Od  roku 1934 Zväz junákov skautov RČS spolupracoval s "Výborom pre 

povznesenie brannosti" 

 Pri príležitosti 25. výročia skautingu v ČSR bol v Bratislave "Krajinský skautský 

zjazd", na ktorom sa okrem iného div. gen. J. Votruba vyjadril, že skauti v rámci svojho 

sľubu a hesla sú povinní v prípade potreby brániť svoju vlasť. 

 1. skautský oddiel cigánských detí bol založený v Košiciach v roku 1935. 

 Vo Zvolene bol založený strelecký oddiel pod vedením posádkového veliteľa pplk. 

L. Stašíka 

 V Nitre sa vytvorili za spolupráce "Masarykovej leteckej ligy" oddiely leteckých 

skautov v lete 1935. 

 

 

 V období 1932 - 1937 sa k životu hlásili nové dievčenské oddiely v lokalitách: 

Bošany, Banská Hodruša, Brezno, Dubnica, Handlová, Ilava, Jasov, Komjatice, 

Lieskovec, Ľubietová, Nová Baňa, Orechové, Podbrezová, Poprad, Považská Bystrica, 

Príbovce, Pruské, Staré Hory, Sučany, Sv. Jakub, Skalica, Trebišov, Trenčianske 

Teplice, Vajnory, Varín, Vráble a prvý dievčenský vodácky oddiel v ČSR - v Budatíne. 

 V tomto období (1937) do skautského života vstúpila s. prof. Lýdia Jurajová - 

Kyselová, pôsobiaca v Bratislave, ktorá prešla viacerými špičkovými funkciami a 

angažovala sa najmä v časoch náročného obnovovania činnosti skautingu: bola 
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náčelníčkou dievčat na Slovensku od roku 1945 a v r. 1968 sa stala miestonáčelníčkou 

Československého junáka. Neúnavne pracovala v DLŠ a v r. 1946 sprevádzala Lady 

Olave pri jej návšteve Slovenska. V rokoch najťažších vedela poradiť a usmerniť 

dezorientované skautské deti. Za svoje zásluhy bola v r. 1992 vyznamenaná Radom 

Strieborného trojlístka. Umrela 15. 10. 1994.  

 Už v roku 1933, kedy sa Adolf Hitler chopil moci a zrušil skauting v Nemecku a 

po anexii Rakúska ja tam, začalo sa zmrákať nielen nad Európou, ale aj nad 

skautingom v nej. Prišlo aj na nás. Autonómna slovenská vláda nariadením z novembra 

1938 obmedzila činnosť skautingu len na Slovenský katolícky skauting. Tento po 

rozpade ČSR ešte pár mesiacov živoril a začiatkom roku 1940 zanikol: Časť členov 

prešla do Hlinkovej mládeže, ostatní sa radšej rozišli. V protektoráte Čechy a Morava 

bol Junák úradne rozpustený 4. 11. 1940. Tak československý skauting prestal 

formálne existovať, ale hnutie nezahynulo a pod rôznymi rúškami prežívalo v ilegalite. 

Niektorí členovia emigrovali a ďalej reprezentovali československý skauting v zahraničí 

(Velen Fanderlík). Mnohí sa zapojili do protifašistického odboja (Plajner, kpt. Nálepka, 

prof. Lukačovič, Ján Stanek - Železný kapitán od Telgártu a iní). Viacerí položili aj svoje 

životy - za všetkých si pripomeňme družiny ostravských a žilinských skautov. Hrozná 

tragédia postihla našich židovských bratov a sestry, ktorých prežilo len málo. 

Pripomeňme si Martu Rosenbergovú, vodkyňu radvanského oddielu Hašomer Hacair, 

ktorú ako tlmočníčku britskej misie v SNP zastrelili nacisti v Kremničke. Vyhlásili ju za 

izraelskú národnú hrdinku. Pre skautských účastníkov odboja bolo zriadené 

vyznamenanie „Junácky kríž 1939-1945 v troch stupňoch. Udelilo sa ich 650. 

 Dňa 5.12.1938, nariadením vlády Slovenskej krajiny č.70/38, boli v dôsledku 

"rušenia verejného poriadku" skautské oddiely rozpustené. 

 Skautský majetok, od ses. Vlasty Štefanovej, prebral dňa 3.5.1939 do užívania pre 

Hlinkovú mládež Emil Polák. Mnohí činovníci KSR museli opustiť územie Slovenska 

 

Slovenský Junák 

 Radostný rok 1945 priniesol koniec druhej svetovej vojny, obnovenie ČSR i 

skautingu v nej. V Čechách i na Slovensku sa uskutočnili národné snemy, na ktorých sa 

ustanovili skautské organizácie: v Čechách pod menom Junák a na Slovensku 

Slovenský junák. Starostom slovenského Junáka sa stal hrdina SNP, "Železný kapitán" 

pplk. Ján Staněk, náčelníkom PhMr. Miroslav Stržínek, náčelníčkou prof. Lýdia Jurajová 

- Kyselová a miestonáčelníčkou Alžbeta Smatanová - Uhnáková. Na I. slovenskom 
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sneme 11. 11. 1945 v Žiline sa vytvorili 2 samostatné kmene - chlapčenský a 

dievčenský, čo sa plánovalo už v r. 1938, ale už sa nestihlo realizovať.  

 

Snem 1945 Žilina 

 

Na želanie vlády sa Čs. Junák stal v roku 1949 kolektívnym členom Československého 

zväzu mládeže (ČSM), ktorý mal byť jedinou organizáciou mládeže v štáte. 

 2.októbra 1945 sa uskutočnila porada predstaviteľov českých a slovenských 

skautov v Prahe, na ktorej sa dohodli o vytvorení spoločnej organizácie. V jubilejnom roku 

(35. výročie) 1946 bol vo februári (10. a 11.) prvý povojnový spoločný snem, na ktorom sa 

vytvorila spoločná organizácia Československý Junák. Za starostu bol zvolený JUDr. 

Velen Fanderlík, za náčelníka RNDr. Rudolf Plajner a za náčelníčku Vlasta Koseová. 

V roku 1945 traja skauti A.B. Herczeg, Laco Ozábal, Igor Janota predstavili skautskému 

hnutiu svoj návrh znaku Slovenského skautingu vrátane jeho symboliky. V roku 1948 

tento znak - symbol slovenského skautingu nahradil dovtedy platný symbol 

československého Junáka, Táto skautská ľalia bola zaregistrovaná v Paríži ako oficiálny 

symbol Slovenského skautingu. Dodnes sa používa vo svojej čistej podobe ako 

skautský sľubový odznak.  
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Znak Slovenského JUNÁKA - Skautská ľalia a jej konštrukčné riešenie.  
Zdroj  archívu HK Slovenského skautingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druhého mája 1946 prijal 12 člennú delegáciu Čs. Junáka prezident republiky  

Dr. Eduard Beneš. 

 V lete 1946 sa bratia A. B. Herceg a D. Janota zúčastnili vodcovskej školy v 

Gilwelli. 

 24. - 26.9.1946 navštívila Slovensko lady Olave Baden - Powell. Skauti a skautky ju 

slávnostne privítali na bratislavskej hlavnej stanici a pred hotelom Carlton. Na druhý deň 

bola prijatá predsedom SNR Dr. Lettrichom a predsedom Zboru povereníkov Dr. 

Husákom. Na Železnej studničke sa potom konala skautská beseda s bohatým a rýdzo 

skautským programom. Odtiaľ odišla Olave B.P. na Devín. Tretí a posledný deň sa 

venovala západoslovenskej skautskej oblasti. Lady Olave Baden - Powell rada 

konštatovala, že sme sa otriasli z útrap vojny a ilegality, že naše oddiely rastú čo do 

počtu, veľkosti i kvality, sestry sa aktivizujú, funguje DLŠ atď. Netušila, že sa nad nami 

opäť sťahujú mraky... 
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Lady B.P. na Slovensku 

 

 6.11.1947 výchovný odbor Slovenského junáka schválil "Organizačný poriadok 

vĺčat" a "Stupne a skúšky zdatnosti vĺčat".  

 Hoci v dobe pred februárom 1948 sa Dr. Zdenek Nejedlý - prezident Čs. akadémie 

vied a jeden z popredných predstaviteľov KSČ vyjadril: "Nevieme si predstaviť čs. mládež 

bez Junáka. Máme k vám plnú dôveru a prajeme vašej práci veľa zdaru. Môžem tiež 

prehlásiť, že pre svoje potreby nemôžete nájsť lepšieho priateľa a podporovateľa, ako 

máte v dnešnej vláde". Už koncom februára však boli skauti tŕňom v oku Gotwaldovej 

vláde a po februárových udalostiach, kedy vedúcu úlohu v štáte prevzala Komunistická 
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strana Československa, nastal koniec všetkým demokratickým inštitúciám vrátane 

skautingu. Boli zriaďované tzv. akčné výbory, ktoré nahradili riadne zvolené najvyššie aj 

oblastné skautské orgány. Za starostu Slovenského junáka ustanovili prof. Ernesta 

Sýkoru, ktorý nikdy nebol skautom, skôr patril k organizátorom jeho politickej pacifikácie. 

Začiatkom augusta 1948 rozhodlo predsedníctvo ÚV ČSM o zakladaní tzv. školských 

oddielov pod názvom „Pionierske oddiely Junáka“. Toto bolo začiatkom likvidácie 

skautingu u nás, ktorú sa nepodarilo zastaviť ani ústretovými krokmi, akým bolo 

nasadenie skautov na budovaní Trate mládeže. V r. 1949 zatkli náčelníka PhDr. 

Rudolfa Plajnera. výnosom MV z 12. 10. 1950 bol Junák vyškrtnutý z registra spolkov 

Národného frontu a 1. 1. 1951 bol ústredným výborom ČSM úradne rozpustený druhý 

raz. Skauting sa v ďalšom predstavoval ako úhlavný nepriateľ pokrokovej mládeže nášho 

štátu. Pre mládež bola určená len pionierska organizácia. Náčelník Slovenského junáka 

PhMr. Miroslav Stržínek bol odsúdený za velezradu a 6 rokov väznený. Nepriazeň 

režimu pocítili aj mnohí ďalší činovníci a činovníčky. Skauting sa stiahol do ilegality, z 

ktorej vyšiel až počas Pražskej jari v roku 1968, kedy s Alexandrom Dubčekom prišli aj 

výrazné politické zmeny a podmienky na obnovenie skautingu v ČSSR. 

  

1968 

 Na jar 29. 3. 1968 skautské zhromaždenie neoficiálne obnovilo činnosť Junáka a 

Ministerstvo vnútra v októbri schválením stanov legalizovalo jeho činnosť v rámci 

Federácie mládežníckych organizácií. Na čelo Čs. Junáka sa opäť postavil brat Rudolf 

Plajner a Vlasta Koseová. V dňoch 30.novembra a 1.decembra 1968 sa konal III. junácky 

snem v Bratislave za účasti 250 skautov. Náčelníkom Slovenského junáka sa stal RNDr. 

Ivan Janček, kmeňovým náčelníkom Ing. Štefan Miklánek a kmeňovou náčelníčkou Ing. 

Zora Václavová, ktorú neskôr vystriedala RNDr. Galina Halahyová - Vlčeková. Na tomto 

sneme bol odsúhlasený návrh na udelenie titulu „Čestný náčelník“ pre br. ppl. Jána 

Staneka, železného kapitána a pre RNDr. PhMr. Miloslava Stržínka, prvého skautského 

slovenského náčelníka. Hneď po slovenskom sneme bol ustanovujúci snem Čs. Junáka. 

Tu bol zvolený za náčelníka brat Rudolf Plajner.  
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RNDr. PhMr. Miloslav Stržínek    

 Na prvej schôdzi náčelníctva Slovenského junáka boli schválené nové skautské 

vyznamenania: „Tri prúty bratstva“, „Strieborný trojlístok“, „Zlatá ľalia“, „Skautská vďačnosť 

a vernosť“. 

 V tomto období náš skauting ako súčasť NF, prispôsobená požiadavkám štátu 

stojaceho na materialistickom svetonázore, nemohol byť medzinárodne registrovaný, 

ale ostal len národnou organizáciou. Ale pracoval a vychovával. V rokoch 1968/69 sa 

na Slovensku registrovalo 15 000 členov. Konali sa Lesné školy: spoločná pre chlapcov 

i dievčatá v Klubinej pod vedením brata Ivana Jančeka a dievčenská v Blatnickej doline 

pod vedením sestier Halahyjovej a Piknovej. Radcovský kurz tu odviedla ses. Séryová. 

Konali sa letné tábory, skladali sa sľuby. Začali vychádzať Junácke zvesti a Metodické 

príručky Lesnej školy. V osudnom roku 1969 sa ešte stihli zorganizovať v Žiline 

skautské dni na oslavu 50. výročia založenia skautingu na Slovensku. Radom 

Strieborného trojlístka tu boli dekorované sestry Alžbeta Uhnáková - Smatanová, Mária 

Mikulová a Edita Jančeková.  
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Alžbeta Uhnáková – Smatanová 

 

 V tom čase bol doplnený „Vlčí kruh. Za jeho vodcu bol zvolený brat Ing. Dušan 

Janota, za jeho zástupcov bratia PhMr. Juraj Šréter a Ladislav Ozábal. 

 Po historickom akte (30.10.1968) podpísania zákona o federácii ČSSR na 

bratislavskom hrade slovenskí junáci a skautky požiadali prezidenta Svobodu, A. 

Dubčeka, Ing. Černíka a Smrkovského, aby spolu s nimi vysadili na historickej pôde medzi 

staroslovanskou bazilikou a bratislavským hradom „Lipky slobody“. Slovenskí junáci spolu 

s pioniermi vydali ohlas k mládeži, aby sa zapojila do „Služby vlasti“.  

 V januári 1969 sa uskutočnilo vytvorenie Zväzu mládeže Slovenska - federácie 

detských a mládežníckych organizácii.  

 Vo februári (20.2.1969) sa uzavrela dohoda o vzájomnej spolupráci medzi 

Slovenským junákom a Pionierskou organizáciou Slovenska. 

 Náčelníctvo Slovenského junáka schválilo 8.marca 1969 nové rozdelenie oblastí: 

Štefánikova, Západoslovenská, Považská, Ponitrianská, Pohronská, Podtatranská, 

Poddukelská, Zemplínska. 
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Skautský tábor 1969 – Vývrat 

 

 Slovenský junák sa prihlásil za kolektívneho člena Matice slovenskej. 

 V Martine sa uzavrela dohoda medzi SJ a ČSČK, podľa ktorej sa skautské  

klubovne stali zároveň stanicami prvej pomoci. 

 Po sovietskej okupácii bol Junák označovaný sovietskymi súdruhmi za jeden z 

prejavov kontrarevolúcie. No a potom prišla éra normalizácie. 6.februára 1970 bola 

podpísaná dohoda o spoločnom postupe pri integrácii detského hnutia medzi 

Náčelníctvom SJ a Radou Pionierskej organizácie. V júni 1970 štátne orgány rozhodli o 

ukončení činnosti Junáka do konca septembra a 17.06.1970 bol Československý Junák 

zrušený Federálnym ministerstvom vnútra. Vtedy veľa skautských činovníkov 

emigrovalo. V septembri potom sa konala ustanovujúca konferencia celoštátneho 

Socialistického zväzu mládeže ČSSR, ktorého súčasťou bola iba Pionierska 

organizácia. 

 Náčelníctvom Slovenského junáka a Radou 1. 9. 1970 bol skauting celkom 

integrovaný do ČSM-SZM (Český svaz mládeže a Slovenský zväz mládeže vytvorili 

Socialistický zväz mládeže). 2. 10. výnosom Ministerstva vnútra bola jeho činnosť zas 

úradne zakázaná. 
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 Počas ďalších 20 rokov čs. skauti a skautky zdanlivo neexistovali, ale poučení 

minulosťou, vedeli, ako prežiť, skautské ideály živiť vo svojich srdciach a realizovať ich 

vo vlastnom živote. 

 Pri federálnom náčelníctve Československého Junáka pracovala do roku 1970 

skupina pre systematické štúdium dejín československého skautingu. Po zastavení 

činnosti skupina prestala pracovať, ale v roku 1979 pod vedením br. Jozefa Horkého 

(Marabu) obnovila svoju činnosť pod názvom ARCH.SCOUT. Po zhoršení zdravotného 

stavu br. Marabu sa vedenia ujal brat Dr. M. Vacek - Šaman.  

 

Slovenský skauting 

 Po páde komunistickej moci, po 17.novembri 1989 nastali priaznivé podmienky 

pre obnovenie skautskej činnosti aj u nás. 2. 12. sa obnovil Junák v Prahe. 5. 12. 

náčelníctvo Slovenského junáka v zostave z r. 1968 prostredníctvom bratov Vladimíra 

Václava, Olega Ďurčanského a Ladislava Turi - Nagya oznámilo Ministerstvu vnútra SR 

obnovu svojej činnosti. 13. 12. ustanovilo prípravný výbor v zložení: Oleg Ďurčanský, 

Štefan Androvič, Ivan Janček , Ľudovít Naništa, Ladislav Turi - Nagy a Vladimír Václav 

a vydalo Programové vyhlásenie. Slovenský Junák bol na Ministerstve vnútra 

zaregistrovaný už 28.decembra 1989. 29.januára 1990 sa uskutočnilo prvé stretnutie 

medzi zástupcami Slovenského Junáka a VPN. 14. februára prijal zástupcov Slov. Junáka 

trnavský arcibiskup. V máji 1990 bol v Žiline IV. Junácky snem, ktorý zmenil názov 

organizácie na Slovenský skauting. Na čele bol br. Ivan Janček, kmeňový náčelník br. 

Václav Rubeš a kmeňová náčelníčka sestra Galina Vlčeková. Po žilinskom sneme 

Slovenského skautingu sa konal snem čs. skautingu, ktorý prijal názov pre federatívnu 

organizáciu "Český a Slovenský skauting". Jej náčelníkom bol zvolený brat Václav 

Břicháček a jeho zástupca br. Oleg Ďurčanský. Náčelníctvo Českého a Slovenského 

skautingu malo po päť členov z Čiech i Slovenska.  
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Náčelník SlSk Dr. Ivan Janček vo VPN s Jánom Budajom 

 

 

Miestonáčelník Oleg Ďurčanský 

 

 17.júna na 27.svetovej konferencii WAGGGS v Singapure sme boli opätovne prijatý 

do dievčenskej svetovej asociácie. Na svetovej konferencii WOSM v Paríži v dňoch 23. - 

27. júla 1990 sme boli prijatý do organizácie svetového skautského bratstva. 14.9.1990 

bola delegácia Českého junáka a Slovenského skautingu prijatá prezidentom republiky 

Václavom Havlom na pražskom hrade. V novembri 1990 bola ustanovená komisia pre 

skúšanie čakateľských a vodcovských skúšok.  

 V decembri (12.) 1990 sa prvý raz na Slovensku uskutočnila akcia "Betlehemské 

svetlo". Betlehemské svetlo prebrali zástupcovia Slovenského skautingu na čele s bratom 



 

          14. 4. 2021   32

Petrom Janotom od viedenských skautov po prvýkrát na železničnej stanici Westbanhof 

vo Viedni a zabezpečili rozvoz po celom Slovensku železnicou. Akcia sa stretla s veľkým 

úspechom u širokej verejnosti. Od tohto roku je to už tradičná skautská akcia. Od roku 

1993 svetlo odovzdávame aj poľským skautom.  

 

Slovenské trasy Betlehemského svetla 1990 

 

 25.apríla 1991 navštívila Bratislavu delegácia najvyšších skautských predstaviteľov 

USA. Náčelníctvo SlSk ich informovalo o rozvoji nášho hnutia. Delegáciu tiež prijal 

predseda SNR, Dr. Mikloško. 

 Začal vychádzať metodický obežník DKR „Buď pripravená“, ktorý neúnavne 

redigovala najmä sestra Nora Janotová. 

 V septembri (29.9. - 5.10.) 1991 sa konala svetová konferencia IFOFSAG v 

gréckych Chalkidiki. Český a Slovenský skauting tu bol prijatý za riadneho člena. 

 28.februára 1992 bol slávnostne otvorený skautský dom v Žiline na Vlčincoch. 

 V marci (15.-23.) 1992 Bratislava hostila účastníkov (skautov z celej východnej 

Európy) seminára WOSM "Pas do Európy". 

 Na zasadnutí náčelníctva SlSk bolo 14.apríla 1992 schválené nové skautské 

vyznamenanie "Za skautskú vernosť". 
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 Za éry DKR zvolenej v roku 1992, pod vedením sestry Jablonskej a nesporne jej 

osobným pričinením bolo v r. 1993 slovenskému dievčenskému skautingu udelené 

asociované členstvo vo WAGGGS na 4 roky. 

 V októbri 1992 (23. - 25.) sa v Lichtenštajnsku jednalo o Gilde Slovenska. Za našu 

organizáciu sa jednania zúčastnil Václav Rubeš, náčelník SlSk a prezident skautskej Gildy 

na Slovensku. 

 Vo vedomí, že 1. 1. 1993 dôjde k rozdeleniu Československej federatívnej 

republiky na dva samostatné štáty, sa koncom roku 1992 stretli zástupcovia českého 

Junáka a Slovenského skautingu v Brne, aby pripravili vytvorenie dvoch samostatných 

organizácií, deľbu spoločného majetku a pod. Slovenský dievčenský skauting tu 

zastupovali sestry Milecová a Mičová. Rokovanie skončilo vzácnou zhodou a tak sa 

Federácia český a slovenský skauting rozdelila v duchu skautského bratstva. 

V lete 1994 sa naše roverky zúčastnili na medzinárodnom tábore „Begegnung 

´94“ v Rakúsku. 

1.septembra 1994 delegáciu SlSk, brat náčelník Ing. Marián Schmidt a miestonáčelníci 

Mgr. Dana Šindlerová a Peter Janota, prijal vo svojej rezidencii na nitrianskom hrade, otec 

Ján Chryzostom kardinál Korec. 

 

V roku 1995 bola naša delegácia na Európskej konferencii WAGGGS a WOSM. V lete 

sa konalo Jamboree v Drontene v Holandsku, ktorého sa prvýkrát v histórii zúčastnila 

samostatná výprava (kontingent) Slovenského skautingu. Výpravu viedol Peter Janota, 
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miestonáčelník Slovenského skautingu. Ako člen výpravy sa zúčastnil aj Marián 

Schmidt – náčelník SlSk. Jamboree navštívil aj náčelník exilových skautov br. Cipa – 

Tibor Grandtner a sestra Máma - Věra Eliášová. 

 

 

Vľavo náčelník SlSk Marián Schmidt Javor, br. Cipa, ses. Máma s manželom  

a vodca výpravy Peter Janota Slížik 

 

  V júli 1996 sa ses. Jablonská zúčastnila na 29. konferencii WAGGGS v Kanade, 

ústredným heslom ktorej bolo: „Poslaním WAGGGS je umožniť dievčatám a mladým 
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ženám rozvinúť ich celý potenciál ako zodpovedných občanov sveta“. V súčasnosti 

združuje WAGGGS 138 členských národných organizácií všetkých svetadielov. 

30.12.1997 bol Slovenský skauting prijatý do WOSM-u. 
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