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OBNOVA SKAUTINGU V ROKU 1989 
 
 Dňa 17. novembra 1989 študenti v Prahe pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
usporiadali manifestáciu, proti ktorej tvrdo zasiahli jednotky Zboru národnej bezpečnosti.  
Spontánnou reakciou proti zásahu bol prejav nevôle 
širokých más obyvateľstva, ktoré vyšlo do ulíc 
československých miest a začalo požadovať 
demokratizáciu spoločnosti.  Hovorcami nespokojného 
obyvateľstva sa v Čechách stalo Občianske fórum a na 
Slovensku Verejnosť proti násiliu. Koncom novembra už 
bolo jasné, že neobmedzená moc Komunistickej strany 
v Československu skončila.  
 Oslabením moci komunistov vo vedení štátu sa 
začalo formovať aj hnutie za obnovu skautingu. Dňa 5. 
12. 1989 členovia bývalého náčelníctva Slovenského 
junáka z rokov 1968 - 70 oznámili Ministerstvu vnútra a 
životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, 
že dňom 13. 12. 1989 obnovujú činnosť skautskej 
organizácie na Slovensku. Ministerstvo 28. 12. 1989 pod 
číslom NVVS/2-1026/1989 schválilo stanovy Junáka - 
zväzu skautov a skautiek na Slovensku. Bol zriadený 
celoslovenský prípravný výbor v zložení Ivan Janček,  
Oleg Ďurčanský, Štefan Androvič, Ľudovít Naništa,  
Ladislav Turi - Nagy, Vladimír Václav. Podobná situácia 
bola aj v regiónoch. Aj tam sa väčšinou zakladali 
prípravné výbory hlavne na okresných úrovniach. Reálna 
skautská činnosť s mládežou však začala až začiatkom 
roka 1990. 
 Pokyny boli oznamované vo vydávaných 
obežníkoch, prvý pod názvom Junák hlási vyšiel už 28. 
12. 1989. Ďalšie číslo vo februári 1990 vyšlo už pod 
názvom Skautské zvesti. 
 Výbor menoval aj predsedov prípravných 
výborov v jednotlivých okresoch (vtedy ich bolo na 
Slovensku 37). Okres Bratislava mesto bolo ešte rozdelené na mestské obvody: 
Banská Bystrica – Kamila Kadlečíková, Bardejov – Július Ducký, Bratislava I – Lubor Hottmar, 
Bratislava II – Jozef Boniš, Bratislava III – Miloš Šlosár, Bratislava IV – Ľubomír Čelár, Bratislava V –  
Miroslav Havránek, Bratislava vidiek – Jaroslav Brzobohatý, Galanta – Branislav Pažitný, Humenné – 
Pavol Bilec, Košice mesto – Bohuslav Horna, Levice – Dušan Štefka, Liptovský Mikuláš – Václav Rubeš, 
Lučenec – Viliam Ďurdík, Martin –  Boris Seryj, Nitra – Ladislav Turi – Nagy, Nové Zámky – Róbert 
Adámi, Poprad – Juraj Popovič, Považská Bystrica Roman Kiššík, Prešov – Pavel Hanudeľ, Prievidza – 
Rudolf Jurík, Rožňava – Jozef Dulík, Senica – Igor Chaloupka, Topoľčany – Ľudevít Hallon, Trenčín –  
Ivan Jablonský, Trnava – Oleg Ďurčanský, Zvolen – Ivan Kozáček, Žiar nad Hronom – Juraj Dutko, Žilina 
– Jozef Červený. V priebehu roka 1990 bol skauting obnovený v 20 okresoch. 
 Po IV. skautskom sneme v Žiline 27. 5. 1990 bol prijatý názov organizácie SLOVENSKÝ 
SKAUTING. Na sneme potom bolo aj riadne zvolené náčelníctvo a celoslovenské skautské orgány. 
Za  čestného  starostu  bol  zvolený  generálmajor  Ján  Juraj  Stanek  a  čestného náčelníka  Miloslav  



 
Rozhodnutie o schválení činnosti skautskej organizácie na Slovensku 

 
 
 



Stržínek. Za náčelníka Slovenského skautingu bol zvolený Ivan Janček. Miestonáčelnícke funkcie 
získali Oleg Ďurčanský a Iva Vaňková. Členmi náčelníctva boli Anton Broďáni, Libuša Dorniaková, 
Bohuslav Horna,  Ivan Jablonský, Juraj Šréter, Ladislav Turi Nagy. Kmeňovým náčelníkom skautov sa 
stal Václav Rubeš (zástupcovia Peter Janota a Jozef Částa), kmeňová náčelníčka skautiek Galina 
Vlčková (zástupkyne Ing. Kamila Kadlečíková a Alexandra Trizuliaková). Predsedom zmierovacej rady 
sa stal Štefan Miklánek a Revíznej komisie Bedrich Schwab (členovia Alexander Černák, Miroslav 
Havránek, Peter Jančura a Jozef Petríček). 
 Po národných snemoch Českého junáka a Slovenského skautingu sa 27. 5. 1990 uskutočnila 
ustanovujúca schôdza strešnej celoštátnej organizácie Český a Slovenský skauting so sídlom v Brne. 
Za čestnú náčelníčku bola zvolená manželka prezidenta Oľga Havlová. Náčelníkom sa stal Václav 
Břicháček (Praha) a miestonáčelníkom  Oleg Ďurčanský (Trnava). Členmi náčelníctva boli  Tibor 
Grandtner (Holandsko), Anna Machová (Brno), Jan Písko (Praha) a Iva Vaňková (Bratislava). 
V ústrednej rade za Slovenský skauting boli:  Anton Broďáni (Žilina), Juraj Dutko (Banská Štiavnica),  
Tibor Gero (Nitra),  Ivan Janček (Žilina),  Igor Janota (Bratislava),  Eva Mičová (Bratislava), Ľudevít 
Naništa (Žilina), Ladislav Turi Nagy (Nitra). Členovia Revíznej komisie boli: Ivica Pevná (Bratislava) 
a Vojtech Tóth (Nitra). Medzi náhradníkov Ústrednej rady boli za Slovensko zvolení: Slavomil Ďurovič 
a  Stanislav Krčmár (obaja Bratislava), Juraj Slávik (Zvolen),  Michaela Svobodová a  Danica Šurová 
(obe Bratislava). Intenzívne sa začali rozvíjať aj zahraničné kontakty. Dôležitou úlohou celoštátnej 
organizácie bolo prijatie Českého a Slovenského skautingu do celosvetového skautského hnutia. 
Podarilo sa to v priebehu roka 1990, kedy Český a Slovenský skauting bol prijatý do WOSM, aj 
WAGGGS. Federálna organizácia v septembri 1990 začala vydávať celoštátny časopis pre činovníkov 
pod názvom „Skauting“.  
 Skauting bol pre mládež, aj rodičov niečím novým a zaujímavým, čo predtým komunistický 
režim potlačoval. Členská základňa preto rástla, problém bol skôr s kvalifikovanými vodcami oddielov. 
Všetko stálo na dobrovoľníckej báze. Za socializmu toto neexistovalo. Vedúci komunistickej 
Pionierskej organizácie boli štátom platení zamestnanci. Boli aj ďalšie problémy. Materiálne 
zabezpečenie sa rovnalo takmer nule a finančne krytie bolo veľmi malé. Nadácie a sponzori v tom 
čase ešte neexistovali. Kompenzácia štátu za v minulosti zhabaný majetok bola taktiež veľmi nízka. 
Všetko vykrývali rodičia cez účastnícke poplatky a mnohokrát aj obetaví činovníci zo svojho. Aj tu bol 
celkom nový jav. Socialistický zväz mládeže a v rámci neho aj Pionier bol predtým plne financovaný 
štátom. 
 Skautské oddiely v priebehu roka vznikali hlavne v mestách po celom Slovensku. 
Organizačným medzičlánkom medzi ústredím a vznikajúcimi oddielmi boli hlavne skautské okresné 
rady. Tie mali plne na starosti zháňanie klubových priestorov, financií na pokrytie nákladov, aj 
vzdelávanie. Organizovali radcovské kurzy, niektoré okresné rady si trúfli aj vodcovské kurzy. 
Skautská rada v Košiciach už v apríli 1990 vydala prvé číslo časopisu SKAUT. Bol vydávaný ofsetovou 
tlačou. Bol jediným kvalitným skautským časopisom a  mal celoslovenskú pôsobnosť. Neskôr v prvej 
polovici roku 1993 pre ťažkosti s financovaním zanikol. Oblastné vedenia vznikli iba v niektorých 
regiónoch v západnej časti Slovenska. V priebehu prázdnin mnohé oddiely a zbory napriek ťažkým 
podmienkam dokázali zrealizovať letné skautské tábory. Na Vianoce sa slovenské skautky a skauti 
prvýkrát zúčastnili roznášania Betlehemského svetla.  
 Postupne sa kreovali ďalšie celoslovenské skautské orgány. Vznikla Slovenská ústredná lesná 
škola (SÚLŠ). Jej vodcom sa stal Ivan Janček, zástupcami Václav Rubeš a Galina Vlčková. Vodcom 
inštruktorského zboru sa stal Antom Broďáni. Ďalšími členmi vedenia boli Pavol Jurovský, Ľubo 
Otinger, Štefan Pavlanský, Vladimír Slota a Ivan Strašík. Náčelníctvo, aj zbor inštruktorov SÚLŠ začali 
vydávať prvé slovenské skautské príručky. V dňoch 5. – 16. 8. 1990 sa v Nízkych Tatrách pri obci 
Liptovská Osada uskutočnila Chlapčenská vodcovská lesná škola. Na táborisku ružomberských 
skautov sa jej zúčastnilo 70 účastníkov. Časť z nich však bola zaradená iba do radcovského kurzu. 
Dievčenská sa uskutočnila koncom augusta (31 účastníčok) a viedla ju Elena Milecová. Uskutočnil sa 
aj vodcovský kurz v chate Ostré na Kysuciach.  
   
 



 
Prvé číslo Skautských zvestí ešte pod názvom Junák hlási 

 
 V Slovenskom skautingu vyplával na povrch aj ďalší problém, ktorý vyplýval z dvoch takmer 
dvadsať ročných nútených prestávok. Skauting v západoeurópskych krajinách na rozdiel od nás sa 



mohol slobodne rozvíjať a prispôsobovať sa aj novým moderným podmienkam. U nás sme 
nadväzovali na rok 1949. Starším činovníkom patrí nesmierna vďaka za to, že znova s elánom 
a nezištne už tretí krát sa zapojili do obnovy skautského hnutia na Slovensku. Niektorí sa ale novým 
podmienkam nevedeli prispôsobiť a strácali kontakt s mladou generáciou. Začali vznikať generačné 
rozpory. Niekde problémom sa stala aj koedukácia a spolupráca medzi chlapčenským a dievčenským 
kmeňom.  
 

 
Členský preukaz z roku 1990 

 
 Časť oldskautov a oldskautiek nespokojných s vývojom v Slovenskom skautingu sa odtrhla a 
založili Bratislavskú skautskú gildu – organizáciu dospelých skautov a skautiek. Gilda sa v roku 1993 
pretransformovala na Skautskú gildu Slovenska a stala členom medzinárodného združenia dospelých 
skautov a skautiek. Postupne sa ale členská základňa gildy zmenšovala. Zvyšok sa potom začlenil do 
združenia Dospelí skauti a skautky Slovenska. 
 Problém spôsoboval aj rozsah duchovnej náplne v skautingu. Po dlhých diskusiách bola 
nakoniec do skautského sľubu vložená doložka „Tak mi pomáhaj Boh“. Na riešenie duchovných 
otázok v skautingu bola ustanovená Duchovná rada. Dňa 7. 10. 1990 bol ustanovený Hlavný kapitanát 
vodných skautov. Viedol ho Marián Kvasnica. 
 Na Slovensku vznikli aj ďalšie skautské organizácie založené na národnostnom princípe. Už na 
jar v roku 1990 vznikol Zväz maďarských skautov na Slovensku (Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövétseget). Organizácia pôsobí v južných častiach Slovenska, kde žije početná maďarská 
menšina. Sídlo majú v Dunajskej Strede. V máji 1991 vznikol PLAST – zväz skautov ukrajinsko – 
rusínskej mládeže na Slovensku (Sojuz skautiv PLAST ukrajinsko – rusinskoj molodi Slovaččiny). Jeho 
predsedom sa stal Levko Dohovič. Pôsobí vo väčších mestách a ich členská základňa sa hlási 
k ukrajinskej národnosti. V rusínskom regióne severovýchodného Slovenska majú slabé pokrytie. Oba 
tieto skautské organizácie fungujú dodnes.  
 Vo svete pôsobí kresťanské združenie mládeže YMCA. V niektorých krajinách v rámci neho 
fungujú aj skautské odbory. Na Slovensku bol pokus založiť oddiely zvané Lesná YMCA. Nosili zelené 
košele a hnedé šatky. Či ešte existujú nie je známe. 



 Raritou bola Federácia tatranských junákov – skautov. Prvé informácie o vzniku tejto 
organizácie sa objavili v roku 1990. Najprv mali publicitu, ale tá rýchlo upadla. Organizáciu založil 
emigrant v Rakúsku Štefan Zajac. Ten v roku 1992 požiadal Slovenský skauting (SLSK) o pridružené 
členstvo a funkciu miestonáčelníka Slovenského skautingu. Mal aj ďalšie neprijateľné požiadavky, čo 
náčelníctvo SLSK zamietlo. Nie je známe, či táto organizácia mala vôbec stanovy schválené 
Ministerstvom vnútra. Nepodarilo sa nájsť ani žiadny dôkaz o tom, aby na Slovensku reálne pracovala 
nejaká organizačná jednotka tejto organizácie.   
 V roku 1991 SÚLŚ organizovala dva vodcovské kurzy (spolu 68 účastníkov), Dievčenskú 
vodcovskú lesnú školu ktorú viedla Dr. Iva Vaňková a jeden radcovský kurz. 
 V roku 1991 sa v Južnej Kórei konalo celosvetové XVII. skautské jamboree na ktorom už bolo 
zastúpené aj Česko- Slovensko. Uskutočnilo sa v národnom parku Soraksan. Zúčastnilo sa ho vyše 19 
tisíc skautov a skautiek z 133 krajín. Československá výprava mala šesť členov. Zo Slovenska sa ho 
zúčastnil jediný účastník – Ivo Svetlanský z Nitry. 

 
Členský skautský preukaz v roku 1991 - 1992 

 
 V roku 1992 Náčelníctvo Slovenského skautingu schválilo nové vyznamenanie ZA SKAUTSKÚ 
VERNOSŤ. Zlatú medailu pre prvorepublikových skautov a skautky, striebornú pre  členov z obdobia 
1945 – 1949. Prvé vyznamenania boli udelené na skautskom sneme. 
 Dňa 13.  júna 1992 v Trenčíne za účasti 301 delegátov sa konal V. skautský snem. Za náčelníka 
Slovenského skautingu bol zvolený Václav Rubeš. Zástupcovia Anton Broďáni a Elena Milecová. Za 
členov boli zvolení: Ing. Jozef Boško, Juraj Halahyja, Ivan Jablonský, Alena Mlynárová, Bedrich Schwab 
a Zuzana Vargová. Titul čestného náčelníka bol udelený gen.mjr. Jánovi Stanekovi, Miloslavovi 
Stržínkovi a  Ivanovi Jančekovi. Revíznu komisiu tvorili Ilona Kocková, Mária Dreisigová,  Jozef Gašpar, 
Štefan Hudec a Jozef Žiak. Predsedom zmierovacej rady sa stal Štefan Miklánek. Do ústrednej rady 
Česko – Slovenského skautingu boli zvolení Ivan Jablonský, Juraj Merta, Eva Mičová a Zuzana 
Vargová. 



 Delegáti zvolili aj členov 
kmeňových rád. Chlapčenský kmeň 
viedol Jozef Petríček, zástupcovia 
boli Marián Kvasnica a Peter 
Jančura. Členovia: Ivan Vykypěl, 
Pavol Milec, Pavol Makýš 
z Bratislavy, Luděk Hochmúth 
z Banskej Bystrice, Milan Marenčák 
z Liptovského Mikuláša a Ján 
Jablonský z Považskej Bystrice. 
Vodkyňou dievčenského kmeňa sa 
stala  Jana Jablonská, zástupkyne 
Jarmila Krajčovičová a Alexandra 
Trizuliaková. Členky: Mária 
Butulová, Alena Nešporová, 
Marianna Šaškyová, Mária Šimková, Dana Šindlerová, Eva Štepánková a Danica Šurová. 
Novovzniknutý Kmeň dospelých viedol František Hrehuš a zástupcami boli Tatiana Miklánková a Juraj 
Merta. Členovia: Emil Golis, Štefan Mikula, Štefan Leitner, Jaroslav Loebl a Ernestína Mišovičová. 
Kmeň dospelých však bol na ďalšom sneme v roku 1994 zrušený.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Predná strana členského preukazu z rokov 1991 – 1992 
 

 Členská základňa v Slovenskom skautingu sa stabilizovala. Oddiely a zbory realizovali klasickú 
skautskú činnosť, ktorej vyvrcholením boli letné tábory. Slovenská ústredná lesná škola realizovala pri 
Žiline v dobe 2. – 16. 7. dva vodcovské kurzy. Pre vodcov skautov viedol Jozef Petríček a vodcov vĺčat 
Juraj Šréter. Tretí kurz pre vodcov skautov pri Novom Meste nad Váhom v druhej polovici augusta 
viedol Ľubor Hottmar. Pri Kubrici sa v dňoch 31. 7. – 9. 8. 1992 uskutočnili vodcovské kurzy pre 
vodkyne skautiek a vodkyne včielok. Viedli ich Galina Vlčeková a Iva Vaňková. 
 Rok 1992 bol hektický aj z pohľadu politiky. Už od roku 1990 prebiehali tvrdé politické súboje 
o štátoprávne usporiadanie federatívnej republiky. Predstavy politikov o funkčnej federácii boli úplne  
rozdielne a protichodné. Po parlamentných voľbách v roku 1992 situácia dosiahla „bod varu“. Už 
v lete bolo jasné, že sedemdesiatštyri ročné spoločné súžitie Čechov, Slovákov a ďalších národností 
v spoločnom štáte končí. V jeseni sa už iba rokovalo o podmienkach a rozdelení majetku. Obavy sveta 



o juhoslovanskom spôsobe rozdelenia krajiny u nás neprichádzali v úvahu.  Česi a Slováci sa rozišli na 
údiv celého sveta priateľsky a pokojnou cestou. Česká a Slovenská federatívna republika zanikla ku 
dňu 31. decembra 1992. Od 1. januára 1993 vznikli na mape sveta dva nové subjekty. Česká republika 
a Slovenská republika. Vzájomné vzťahy oboch štátov, aj vzťahy medzi skautskými organizáciami 
dodnes môžeme hodnotiť ako nadštandardné.  
 Zánikom federácie stratila opodstatnenie aj federálna strešná skautská organizácia  Český 
a Slovenský skauting. Slovenský skauting sa stal samostatnou a suverénnou organizáciou. V priebehu 
zhruba dvoch rokov sa stal aj riadnym členom svetového skautského hnutia.  
 

 
Predná strana činovníckeho preukazu z roku 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       Činovnícky skautský preukaz platný v rokoch 1991 - 1992 
 
Pramene: 
Junák hlási, č.1/1989 
Skautské zvesti, ročník 1991 
Skautské zvesti, ročník 1992 
Skautské zvesti č.9, november 1994 

 


