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POČIATKY LESNÝCH ŠKÔL 
 
 

Sir Robert Baden Powell založil skauting v roku 1907. V januári 1908 po vydaní jeho príručky 
Scouting for Boys v celej Veľkej Británii zakladajú nadšenci skautské oddiely, ktoré sa spájajú do 
Združenia chlapcov – skautov Veľkej Británie. Vodcami oddielov sa stávajú lídri s prirodzenou autoritou 
a k činnosti spočiatku postačuje vydaná príručka. Zakladatelia skautských oddielov si sami vychovávajú 
svojich zástupcov a radcov, ktorí v budúcnosti preberali vedenie po svojich predchodcoch.  
 V rokoch 1914 až 1918 potreba výchovy skautských vodcov ustúpila do pozadia. V Európe 
zúrila Prvá svetová vojna a množstvo praxou skúsených skautských činovníkov a vodcov muselo 
narukovať do armády.  
 Po vojne nastal nebývalý rozmach skautingu nielen v samotnej Veľkej Británii, ale aj na celom 
svete. Stále nástojčivejšou sa stávala systematická potreba výchovy a prípravy kvalifikovaných 
skautských činovníkov a vodcov. To napokon vyústilo k zriadeniu Gilwell Parku – celosvetového 
vzdelávacie strediska pre skautských vodcov. 
 V Čechách skauting založil stredoškolský profesor a cvičiteľ v Sokole Antonín Benjamín Svojsík. 
Spracoval jedinečný český národný model skautingu. Spolu so švagrom A. Stránskym v roku 1912 
preložil knihu Scouting for boys a vydáva informačnú príručku Český skaut a knihu Základy junáctva. 
Neskôr aj ďalšie základné príručky  Den v táboře junáků (1913), Polní hry (1916), Výchova občana 
republiky skautováním (1920) a Organisace (1921)). 
 Prvé skautské oddiely v Čechách väčšinou zakladali stredoškolskí profesori, ktorí vo výchove 
mládeže boli profesionálmi s dostatočnými odbornými a pedagogickými znalosťami. Pod ich vedením 
vyrastali nové mladé generácie skautských vodcov z ktorých mnohí sa už učiteľskému povolaniu 
nevenovali. Český skauting nárastom členskej základne začal pociťovať potrebu odborne 
kvalifikovaných skautských vodcov.  
 Podobná situácia bola aj na dnešnom Slovensku, ktoré bolo súčasťou Uhorska. Aj tu skautské 
oddiely väčšinou zakladali stredoškolskí profesori, alebo dôstojníci armády. 
 Dejinným prelomom bol vznik Československej republiky a národného skautingu, ktorého 
oddiely boli združené vo Zväze junákov – skautov Republiky Československej. Spočiatku bolo 
vzdelávanie radcov a vodcov živelné, neskôr ho začali organizovať nižšie organizačné zložky Zväzu na 
okresnej, prípadne župnej úrovni. Z dokumentácie je známe, že napr. v Košiciach už v roku 1923 
okresné skautské vedenie organizovalo vodcovský kurz. 

Ďalším medzníkom sa stal rok 1922, kedy vodcovský kurz Gilwellskej lesnej školy absolvovali 
prví absolventi z Československa: František Alexander Elstner a v Prahe žijúci Angličan Ernie Dick. Už 
v roku 1923 František A. Elstner realizoval prvý československý vodcovský kurz Lesnej školy 
v Jemčínskej obore pri obci Stráže nad Nežárkou. Skúsenosti získané na tomto kurze sa stali základom 
pre vznik Čs. Ústrednej lesnej školy, neskôr aj zemských lesných škôl. Lesné školy zabezpečovali hlavne 
prípravu inštruktorov LŠ a vodcov oddielov a na začiatku v menšej miere aj radcovské kurzy.  

Vzdelávacie  kurzy nižších úrovní (napr. radcovské kurzy) potom zabezpečovali spravodajcovia 
– inštruktori na okresných a župných úrovniach organizačnej štruktúry Zväzu junákov – skautov RČS. 
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GILWELLSKÁ LESNÁ ŠKOLA 
 
 
V Anglicku v roku 1919 vznikol Gilwell Park, skautské vzdelávacie zariadenie. Britská skautská 

asociácia v ňom sústredila najlepších vodcov a činovníkov. Prvý výcvikový kurz pre vodcov (Scout 
Master Training Course) zahájil Robert Baden  - Powell 8. septembra 1919.  

Gilwellskú lesnú školu riadil camp-chief (táborový náčelník) a k dispozícii mal inštruktorov pre 
rôzne skautské odbory. Organizovali tam rozličné kurzy. Najvyšší bol inštruktorský kurz. Na získanie 
inštruktora bolo potrebné: 

1. Zúčastniť sa na týždennom, alebo desať dňovom tábore s praktickým výcvikom  i teoretickými 
prednáškami. 

2. Osobný pohovor vodcu Gilwellu s frekventantom. 
3. Spracovať písomnú prácu a zaslať ju do pol roka 

Absolvent, ktorý splnil všetky tri časti dostal sivú šatku s nášivkou škótskeho klanu Mac Laren a Wood 
Bagde (drievka, označenie inštruktora). Absolventi, ktorí splnili všetky tri úlohy zároveň dostali 
oprávnenie organizovať a viesť gilwellské kurzy v ich vlasti. V ich právomoci bolo udeľovať kvalifikáciu 
vodcu absolventom, ktorí splnili vodcovské podmienky. V dnešnom ponímaní zastávali hodnosť 
inštruktora. Absolventi kurzov pre výchovu vodcov, ktorí nemali splnené všetky podmienky dostali sivú 
šatku, ale bez inštruktorských drievok a uvedených práv. Boli kvalifikovanými vodcami s oprávnením 
viesť skautský oddiel. 

V roku 1922 z Československa absolvovali kurz Gilwellskej lesnej školy František Alexander 
Elstner a Ernie Dick. František A. Elstner po ukončení kurzu bol ešte 14 dní hosťom medzinárodného 
skautského zpravodajcu H. Martina. Ten trval na tom, aby československí absolventi Gilwellu po 
návrate do vlasti založili národné stredisko  výchovy skautských vodcov.  

Kurzy v Gilwellskej lesnej škole v neskorších rokoch absolvovali aj činovníci zo Slovenska, napr. 
Arpád Rónay, či František Bečvář. Ani jeden však inštruktorské drievka nezískal. Prvým Čechoslovákom, 
ktorý získal Wood Bagde bol v roku 1936 Velen Fanderlík. Druhým československým držiteľom v roku 
1946 sa stal jeho brat Milota. 

V dobe od 15. do 25. júna 1946 absolvovali kurz v Gilwelli (Word Scouters Training Camp) ďalší 
slovenskí činovníci Alojz Herceg, Dionýz Chmelo, Dušan Janota a Eugen Ronay.  

 

 

 
 

 
 



5 
 

ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ LESNÁ ŠKOLA 
 

V roku 1923, rok po absolvovaní vodcovského kurzu Gilwellskej lesnej školy sa František A. 
Elstner zaslúžil o vznik prvej československej Lesnej školy. Kurz sa uskutočnil 19. až 26. augusta 1923 
v Jemčínskej obore pri obci Stráže nad Nežárkou. Lesná škola bola určená pre skautských vodcov. Od 
účastníkov kurzu sa vyžadovalo byť výchovne a organizačne činný. Kurz viedli František A. Elstner 
a Jaroslav Novák. Ako inštruktor prednášal i Antonín B. Svojsík.  Absolvovalo ho 22 frekventantov 
zložených z popredných činovníkov Zväzu junákov – skautov RČS (ďalej ZJS). Z nich bolo trinásť z Čiech, 
osem z Moravy a Sliezska a jediný Slovák Jaroslav Ryšavý z Bratislavy. Po ukončení kurzu a predložení 
odborného zápisníka absolventom bolo udelené právo nosiť sivú šatku s nášivkou troch tee-pee. 
Požadovaná bola publikačná činnosť, sústavné samovzdelávanie a špecializácia v niektorom skautskom 
odbore. Boli poverení organizovať a viesť kurzy v jednotlivých skautských okresoch a župách. Podľa 
zloženia absolventov prvého kurzu a dnešnej skautskej terminológie nešlo tu o kurz vodcov oddielov, 
ale skôr o inštruktorov, ktorí ďalšie kurzy vo svojich regiónoch potom organizačne zabezpečovali.  

 

 
 

Účastníci vodcovského kurzu v Jemčínskej obore. 

 
 Dňa 24. februára 1924 na 5. riadnom sneme Zväzu JS RČS v Prahe bolo rozhodnuté o zriadení 
Ústrednej lesnej školy (inštruktorskej) a zemských lesných škôl. Ústredná lesná škola mala hlavne 
zabezpečovať kurzy pre vodcov oddielov a inštruktorov. Podľa potreby občas organizovala kurzy pre 
radcov.  
 
 Prvý kurz Ústrednej lesnej školy (ÚLŠ) sa konal v Drhlenskej rokli pri Novej Vsi, neďaleko 
Mníchovho Hradišťa. V peknom prostredí pieskovcových skál v Českom raji. Zúčastnilo sa ho 26 
skautov z celej republiky. Viedol ho František A. Elstner a jeho zástupcom bol Július Műller z Českých 
Budějovíc. Kurz prebiehal v dobe od 6. do 15. júla 1924. Či sa ho zúčastnili aj účastníci zo Slovenska nie 
je známe. 
 
 Druhý kurz ÚLŠ označovaný ako Slovenská lesná škola (zdroj Bruno Břečka: Kronika čs. 
skautského hnutí, strana 89) sa uskutočnil od 6. júla do 10. augusta 1924 pri Banskej Štiavnici. Cieľom 
tohto kurzu bolo posilnenie skautingu na Slovensku. Uskutočnili sa štyri turnusy kurzu. Vodcami 
turnusov boli Jaroslav Novák a František A. Elstner  (zrejme posledný turnus). Jeden z inštruktorov bol 
Křižík z Kladna. Prvé dva turnusy boli určené pre vodcov oddielov, ďalší pre radcov a posledný bol 
určený na prípravu župných a okresných spravodajcov - inštruktorov. K absolventom 1. turnusu patril 
medzi inými aj Pavol Ondrušek z Trenčína. Mená ostatných absolventov kurzu sa nepodarilo získať.  
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 V auguste t.r. ÚLŠ v jednom termíne uskutočnila dva kurzy označované ako Českej lesnej školy.  
Jeden u Loučenského rybníka a druhý na Pecáku pri Jindřichovom Hradci. Uskutočnil sa aj prvý  
vodcovský kurz zemskej Moravskej lesnej školy, ktorú viedli Josef Nebeský a Karel Hora.  Táto zemská 
lesná škola potom ako prvá vytvorila pevnú a funkčnú organizačnú štruktúru. 
  
 Rozhodnutím náčelníctva Zväzu junákov – skautov RČS zo dňa 11. mája 1925 bola ustanovená 
inštitúcia Ústrednej lesnej školy.  Tým lesná škola bola právne aj organizačne začlenená do štruktúry 
Zväzu JS RČS. František A. Elstner bol menovaný za spravodajcu Lesných škôl.  
 
 Aj III. vodcovský kurz ÚLŠ v roku 1925 sa konal pri Novej Vsi a viedol ho František A. Elstner. 
Cvičnú družinu viedol Július Műller. Medzi absolventmi kurzu boli napr. bratia Velen a Milota 
Fanderlíkovci. Tento kurz absolvoval i významný český skautský činovník pôsobiaci na Slovensku Josef 
Horký a Milan Harko z Prievidze.  
 
 IV. kurz ÚLŠ sa konal 7. až 21. augusta 1926 v Studenej doline pri Lukove (Hostýnske vrchy). 
Viedol ho Karel Hora, inštruktormi boli František A. Elstner, bratia Velen a Milota Fanderlíkovci a Josef 
Štefan. Hospodárom bol Evžen Škarda. Na tomto kurze bola vyskúšaná spolupráca vodcu školy so 
stálym inštruktorským tímom. Medzi známych účastníkov tohto kurzu patril Rudolf Plajner, či František 
Hanzelka. Lesnú školu navštívil Antonín B. Svojsík, aj Tomáš Baťa.   
  
 Vzdelávací systém Zväzu junákov – skautov inšpiroval činovníkov aj v iných skautských 
organizáciách. Vodca Spartakových skautov práce (SSP) v Bratislave Ján Máčay v roku 1925 navrhol 
celoštátnemu vedeniu SSP obdobný vzdelávací systém vodcov. V decembri 1925 sa v Stryji na 
Berounsku uskutočnilo školenie inštruktorov SSP. Zo Slovenska sa ho zúčastnil Ján Máčay a J. Vrtoch 
z Trnavy. Systém lesných škôl ale v SSP zavedený nebol, konali sa iba nepravidelné školenia. Jedným zo 
vzdelávacích podujatí SSP bol napr. celoslovenský školný tábor 26. júla až 9. augusta 1931, ktorý 
zorganizovali skauti SSP z Kežmarku.  
 
 V dňoch 20. až 28. júla 1926 viedol Adolf Petrů župný radcovský kurz v Sielnici. Pri Liptovskom 
Sv. Jáne sa od 1. do 7. júla 1926  konal Iskolaitabor (školný tábor) – radcovský kurz pre maďarských 
skautov v Československu. Viedol ho Jozsef Sentiványi, inštruktorom bol Ľudovít Beszedés,  
 
 Nasledujúci rok (6. až 8. augusta 1927) sa V. vodcovský kurz ÚLŠ konal tiež v Studenej doline 
s tým istým inštruktorským zastúpením ako v roku 1926. Vedúcim pracovnej družiny bol František 
Kňourek z Ostrožskej Novej Vsi. Antonín B. Svojsík túto lesnú školu hodnotil ako vzorný príklad pre 
výchovu vodcov. Zo Slovenska tento kurz absolvovali: Ladislav Hanžel (Kremnica), Jozef Hrabek (Spišské 
Podhradie), Július Karkulín (Kúty), Vojtech Katreniak (Levoča) a Andrej Lantay (Zvolen).  
 V dňoch 19. a 20. augusta 1927 sa konal I. Reunion absolventov ÚLŠ pri Holešove na Morave. 
Na tomto stretnutí bol založený Kruh absolventov ÚLŠ vo slovenskom skautskom hnutí.  
 
 Činovníci z príbuznej organizácie Liga pre výchovu prírodou – Múdrosť lesa (Liga Lesnej 
Múdrosti). Miloš Seifert a Karel Langer v roku 1927 odkupujú pozemok a zriaďujú táborisko Walden vo 
Svätojánskej doline v Nízkych Tatrách. Z Waldenu sa stalo woodcrafterské vzdelávacie centrum – 
Waldenská škola.   
  
 Dňa 26. júna 1928 náčelníctvo Zväzu junákov – skautov RČS schválilo ustanovenie 
Organizačného poriadku lesných škôl, ktorým sa zriaďovali zemské lesné školy. Vydaný bol až po 
prázdninách, preto realizáciu kurzov v tomto roku ešte neovplyvnil.  
 
 VI. vodcovský kurz ÚLŠ sa uskutočnil 5. až 19. augusta 1928. Vodcom kurzu bol Velen Fanderlík, 
inštruktormi boli Josef Štefan, Evžen Škarda, Ivan Šimsa. Aj v tomto roku sa vodcovský kurz uskutočnil 
v Studenej doline. Cvičná družina bola zostavená zo skautov z Břeclavi a Prostějova. Účastníkov bolo 
iba pätnásť.  Zo Slovenska Miloš Balcar z Nového Mesta nad Váhom a Ján Pokorný z Ružomberka. 
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F. A. Elstner, A. B. Svojsík, J. Horký na Lesnej škole v roku 1925. 

  
 Na Slovensku intenzívne prebiehali radcovské kurzy (RK). Pri Kováčovej sa uskutočnil I. 
radcovský kurz (29.6. až 2.7.), ktorý viedol Adolf Petrů. Zúčastnilo sa ho 30 radcov z Banskej Belej, 
Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice, Levíc a Zvolena. II. RK sa uskutočnil 14. až 18. júla 1928 
v Hornej Štubni. Viedol ho Adolf Petrů, zástupcom bol Josef Horký. Inštruktormi boli František Černay, 

Andrej Lantay, Drahoslav Nešpor 
a Eugen Spiro. Jednu prednášku 
mal Július Karkulín. Kurzu sa 
zúčastnilo 12 skautov z Nitry, 4 
z Martina, po dvoch z Bátoviec 
a Zvolena, po jednom z Čepčína, 
Prievidze, Rybárpoľa a Vrútok. III. 
RK sa uskutočnil v Bratislave. Viedli 
ho Adolf Petrů a Josef Horký. 
Zúčastnilo sa 25 účastníkov, hlavne 
z juhozápadného Slovenska. 
 
 

 
                               Lesná škola v roku 1928. 

 
 Úbytok účastníkov naznačoval, že ÚLŠ pri výchove vodcov oddielov dosiahla vrchol a jej 
povinnosti preberajú zemské lesné školy. V budúcnosti Ústredná lesná škola ako centrálna inštitúcia 
metodicky riadila, koordinovala činnosť zemských lesných škôl a bola garantom kvality ich 
inštruktorských zborov. 
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SLOVENSKÁ LESNÁ ŠKOLA 
 

 V júli 1928 bola pod vedením Adolfa Petrů založená zemská 
Slovenská lesná škola (SLŠ). Inštruktorský zbor lesnej školy bol 
vymenovaný začiatkom roka 1929. Medzi prvými inštruktormi boli 
vymenovaní: Ľudovít Beszedés (Lednické Rovne),  Ján Bukva (Tisovec), 
František Černay, Josef Horký (Bratislava), Rudolf Lieskovský (Prešov), 
Tibor Lieskovský (Prešov), Drahoslav Nešpor, Dezider Reichenthal, Eugen 
Spiro. Slovenská lesná škola realizovala prvé vodcovské kurzy už v roku 
1929. 
  
  Prvý vodcovský kurz SLŠ sa uskutočnil v Sklenom na Turci od 7. do 

14. júla 1929. Viedol ho Adolf Petrů. Inštruktormi boli: František Černay, Josef Horký (Bratislava), 
Andrej Lantay, Drahoslav Nešpor, Eugen  Spiro. Jedenásť účastníkov tvorilo družinu Sov:  Daniel Ádami 
(Bátovce), Oliver Bečer (Zvolen), Ján Imler (Banská Belá), Gustáv Lehotský (Zvolen),  Koloman Molnár 
(Prievidza), Jozef Orságh (Kremnica),  Jozef Plesner (Bratislava), Dezider Reichenthal (Nitra), Tibor 
Strhárský (Levice), Július Šalátek (Kremnica) a Ctirad Vecovský (Banská Štiavnica).  

 
 V tomto roku sa uskutočnil 
aj početný II. vodcovský kurz 
4. až 14. augusta 1929 v údolí 
Sopotnice medzi Veľkou 
Lodinou a Kysakom. Kurz 
viedol Ing. Adolf Petrů, 
zástupcom bol Josef Horký. 
Inštruktori: František Černay, 
Andrej Lantay, Drahoslav 
Nešpor, Eugen Spiro,  Rudo 
Lieskovský a Tibor Lieskovský. 
Ako hostia sa kurzu zúčastnili 
absolventi školy pre výchovu 
vodcov v Gilwelli František 
Bečvář z Košíc a Arpád Ronay 
z Prešova. 
  

            Fotografia z prednášky na I. SLŠ v roku 1929.  

 
Účastníci kurzu: 
- Družina líšok: Molčan (Bratislava), Caoth, Halmay, Volyček (všetci Spišská Nová Ves), Morávek a L. 

Tóth (Spišské Vlachy), Latko a Tomečí (Krompachy). 
- Družina hadov: Balent, Bláha, Kollár, Kopečný, Kováč, Róbert Kubín, Litay a Zedníček – všetci z Košíc. 
- Družina holubov: Besengi, Bílek, Grűn, Jurčan, Krajník, Kralovský a Ondruš – všetci z Košíc. 
- Družina kosov: Garoš, Pavol Karšay, Imro Matúš, Paulovič, Tibor Tahy, Dezider Žarnay (všetci 

z Prešova), Július Koložvári a Liegler zo Sabinova.   
- Družina vydier: Ivanovský, Lustbader, Schuh, Szanto a Weis (všetci z Nitry), Štefan Čurila a Paal zo 

Spišskej Novej Vsi. 
 

 Krásne pri Turčianskom Sv. Martine sa v dňoch 2. až 16. augusta 1930 konal III. vodcovský kurz 
SLŠ, ktorý viedol  Adolf Petrů. Medzi 42 účastníkmi kurzu boli deviati z Čiech. Zbor inštruktorov 
pozostával: Ľudovít Beszedés,  Ján Bukva, František Černay, Josef Horký, Andrej Lantay, Dezider 
Reichenthal, Rudo Lieskovský a Tibor Lieskovský. Ako hosť sa zúčastnil aj František A. Elstner.  Cvičnú 
družinu viedol Imro Matúš z Prešova. Tá pozostávala z Prešovčanov Mikuláša Kárpatyho, Gejzu 
Runkoviča a Dezidera Žarnaya. Ďalší jej členovia boli zo Zvolena: František Kučera a Mário Nešpor. 
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Účastníci II. vodcovského kurzu SLŠ na Sopotnici. 

 
Účastníci boli zaradení do družín: 
- Kosov: M. Žiak (Bratislava), Vl. Bukva ml. (Martin), V. Maršík, Eman Turek a Vrzal z Březových hor. 
- Veveríc: Jozef Puskailer (Lučenec), V. Šimčisko (Vrútky), Ladislav Bagsch (Košťany n/Turcom), Marek 

a Weiner (Rokycany), Antonín Adam (Ostrava). 
- Vlkov: . Tůma (Vrútky), Konstantin Podilský (Řevnice), D. Zbinovský (Košťany n/Turcom) a F. Mach 

(Telč). 
- Jastrabov: K. Jakub (Lučenec), Pangrál (Lednické Rovne), Szeghy (Michalovce), Vl. Zbinovský 

(Košťany n/Turcom), J. Štork (Rokycany), a O. Žižkovský (Beroun).  
Bukva ml. a Vl. Zbinovský vydávali Kurzový časopis SLŠ. 
 

     
 

Fotografia inštruktora Josefa Štefana a prednášky z Dievčenskej lesnej školy v roku 1932. 

 
  Na Slovensku sa uskutočnili aj ďalšie vodcovské kurzy, ich organizátor však nie je jasný. René 
Mladějovská pri Martine viedla v dňoch 17. až 25. augusta 1930 Dievčenskú lesnú školu. O jej realizácii 
nemáme žiadne poznatky. V tej istej lokalite v dobe od 16. do 20. augusta 1930 sa uskutočnil kurz pre 
vodcov vĺčat. Viedli ho Kopecký a Kopecká. Ďalšie informácie tiež nie sú známe. Pravdepodobne tieto 
kurzy organizovala ÚLŠ. 
   
  Zemská lesná škola na Podkarpatskej Rusi v tej dobe ešte nevznikla. Existuje záznam, že 
v dňoch 14. až 28. augusta 1930 sa v Dovke na Podkarpatskej Rusi uskutočnil Slovensko –Karpatoruský 
vodcovský kurz. Tento kurz zabezpečovali inštruktori Slovenskej lesnej školy, podrobnejšie údaje ale 
chýbajú. 
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Inštruktorský zbor SLŠ: T. Saulay, František Černaj, Josef Horký, Rudo Lieskovský, náčelník Zväzu  A. B. Svojsík, 
Adolf Petrů, Tibor Lieskovský. 

  
  V októbri 1930 Krajinský výkonný výbor pre Slovensko rozhodol o zriadení Komisie pre 
vodcovské skúšky. Komisii predsedal Adolf Petrů, členovia boli František Černay, Josef Horký, Andrej 
Lantay,  Rudolf Lieskovský, Tibor Lieskovský, Drahoslav Nešpor, neskôr i Ľudovít Beszedés. 
 
  Židovská skautská organizácia Hašomer Hacair uskutočnila v roku 1930 pri Banskej Bystrici 
Školiaci tábor pre vodcov. 
 
  V zime 1931 sa uskutočnil aj Diaľkový vodcovský kurz v Trenčíne. Trval osem týždňov, 
prednášky sa uskutočňovali jedenkrát týždenne a ukončený bol 13. marca 1931. Vodcom kurzu bol 
Ľudovít Beszedés, zástupcom Josef Horký. Prednášali Ľudovít Beszedés, František Gašparík, Zoard 
Ripka a prof. J. Zachystal. Šestnásť účastníkov kurzu bolo zo Slovenského katolíckeho skautingu a zo 
stredného Považia (zväzových). 
 
 Štvrtý kurz SLŠ sa uskutočnil v Krásne v dobe od 9. do 23. augusta1931. Viedol ho Adolf Petrů, 
jeho zástupcom bol Josef Horký. Prednášali inštruktori František Černay, Andrej Lantay, Drahoslav 
Nešpor,  Rudo a Tibor Lieskovský. Cvičnú družinu viedol Imrich Matúš a pozostávala z dvoch členov 
z Prešova, po jednom zo Zvolena a Košťany  nad Turcom. Účastníci kurzu boli rozdelení do družín 
Bobrov, Ostriežov a Sov. Celkove bolo 15 frekventantov z Banskej Bystrice, Bratislavy, Lazov pod 
Rakytou, Levíc, Martina, Nových Zámkov, Senice, Šiah, Topoľčian,  Trenčína, Ústí nad Orlicí a Návsí. 
 
  V roku  1932 o vodcovských kurzov udávajú rozdielne informácie Bruno Břečka v Kronike čs. 
skautského hnutia a  Štefan Androvič v publikácii Skautské lesné školy a kurzy na Slovensku. Prvý kurz 
sa uskutočnil v dňoch 17. až 20. júla v Hliníku nad Hronom. Šlo o doplňujúci kurz pre vodcov vĺčat. 
Viedol ho František Černay z Lučenca. II. kurz pre vodcov vĺčat (24. až 28. júla) sa uskutočnil 
v Turčianskej Blatnici. Viedol ho Šubrt a jeho zástupcom bol Tibor Lieskovský. Bližšie informácie o kurze 
nie sú k dispozícii.  
 
  Pri Remeninách v dobe od 5. do 12. júla sa uskutočnil I. dievčenský vodcovský kurz SLŠ. 
Vodkyňou kurzu bola Viera Nešporová. Inštruktorky Miluša Ungrová a Alžbeta Uhnáková. prednášali 
však aj Tibor Lieskovský, Imro Matúš, Drahoslav Nešpor a Adolf Petrů. Medzi účastníčkami bolo desať 
skautiek zo stredného a východného Slovenska, napr. H. Karšaiová, Mária Linayová, Klára Mandlová, 
Šárka Sitányiová, Klára Sitányiová a ďalšie. Kurzu sa zúčastnila i maďarská skautka Marta Falubová 
a ukrajinská (exilová) Natália S. Kučeriavenko. 
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  Pravdepodobne VI. kurz sa uskutočnil 1. až 11. augusta v Hornej Breznici. Kurz viedol Tibor 
Lieskovský a mal 26 účastníkov: Jozef Dostalík, František Gašparík, J. Hovorka,  Ľ. Lendvay, Štefan 
Masaryk, František Marčiak a ďalší. Medzi účastníkmi bolo aj šesť skautov Slovenského katolíckeho 
skautingu, traja maďarskí skauti, dvaja z Ruského skauta Alexandra Duchnoviča, jeden Ukrajinec. Medzi 
absolventmi bola aj Štefan Masaryk z Trenčína. Rozdelení boli do družín Jastrabov, Kosov, Ostriežov 
a Sokolov. Cvičná družina Kondorov pozostávala zo skautov z Trenčína. Na kurze ako inštruktori 
pôsobili Ľudovít Beszedés, Josef Horký, Imrich Matúš, Moťovský, Adolf Petrů, Dezider Reichenthal. Kurz 
navštívili činovníci Jozef Lukačovič, Jaroslav Ryšavý a skautský činovník generál Vojtěch Klecanda. 
 
  V Remeninách (okr. Vranov nad Topľou) sa v dňoch 3. až 13. júla 1932 uskutočnil V. vodcovský 
kurz SLŠ. Vodcom bol tradične  Adolf Petrů, zástupcom Josef Horký. Prednášali obaja bratia Lieskovskí, 
Drahoslav Nešpor a Imro Matúš. Bruno Břečka uvádza inštruktorov: Ľudovít  Beszedés, František 
Gašparík, František Hercik, Imro Matúš, Dezider Reichnethal, Jozef Štefan a bratia Lieskovskí.  Kurzu sa 
zúčastnilo 17 zväzových skautov, slovenskí katolícki skauti a jeden skaut od Ukrajincov – emigrantov: 
Ján Čižík, Emil Daško, Jozef Hedera, Dionýz Chmelo, Mirko Král, Július Matúš (Prešov), Juraj Meško 
(Užhorod), Ján Mlynár, Ladislav Nemček, Mário Nešpor (Zvolen), Štefan Ondrejčák, Andrej Ostrožovič, 
Peter Osvaldík, Ervín Retter, Gejza Runkovič, Karol Žák, Emil Žitňan a Ukrajinec Danylo Kozicki (exilový 
skaut).  Rozdelení boli do družín Bobrov, Líšok a Orlov.  
 

 
.  
   
  Vo Vlčej doline pri Dolnom Smokovci sa 3. až 13. júla 1933 uskutočnil pod vedením Adolfa 
Petrů VII. vodcovský kurz SLŠ. Zúčastnilo sa ho 28 frekventantov nielen zo Slovenska, ale aj z Moravy, 
Sliezska a Podkarpatskej Rusi.  Zástupcom bol Ľudovít Beszedés, inštruktormi boli Ján Bukva, Josef 
Horký, Imrich Matúš, Drahoslav Nešpor, Jozef Štefan. Absolventmi kurzu boli napr. Vodenka a Zoubek 
z Prahy,  Kumpa z Třinca, Tibor Bindas z Humenného, či Nehnevaj zo Zvolena. Kurz navštívil náčelník 
Zväzu junákov – skautov a skautiek RČS Antonín B. Svojsík. 
 
  Druhý dievčenský vodcovský kurz SLŠ sa uskutočnil 5. až 12. júla 1933. Viedla ho zostava Viera 
Nešporová, Alžbeta Uhnáková a Miluša Ungrová. 
 
  V Krásne sa pod vedením Adolfa Petrů uskutočnil v termíne 2. až 
12. augusta 1934 VIII. vodcovský kurz. Inštruktormi na tomto kurze boli 
Ľudovít Beszedés, Ján Bukva (Tisovec), Josef Horký, Rudo Lieskovský, 
Dezider Reichenthal, Jozef Štefan. Účastníci boli rozdelení do družín: 
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- Rybárikov: František Hercík, Ladislav Erdéyi (Bratislava), Emil Gabmayer (Nitra), Michal Krošlák 
(Banská Bystrica), Vladimír Ozábal (Zlaté Moravce), Ladislav Turi – Nagy (Levice),  

- Datľov: Ján Ďulaj, Jozef Smoráček (Ružomberok), Juraj Kováč (Malachov),  Jozef Ozábal (Zlaté 
Moravce), Alexander Petö (Lučenec), Eugen Zelinka (Nitra). 

- Bocianov: Arnošt Klobušický (Kremnica), Ignác Pokorný (SKS Nitra), Alexander Schmiedt (Bratislava), 
Mikuláš Teich (Ružomberok), Karol Wágner (Nové Zámky). 

- Ostriežov: Ján Bako (SKS Zlaté Moravce), Zoltán Cserei (Levice), Alexander Černák (Nitra), Ctibor 
Hercog (Nové Zámky), Andrej Schmiedt (Banská Bystrica), Jozef Šíky (Nitra). 

- Sokolov: Mstislav Dejmek (Brno), Štefan Letko (SKS Nitra), Šimon Markstein (Bánovce), Karol 
Netoušek (Nitra), Fedor Sačur (Berehovo), Bedřich Tůma (Štubnianske Teplice). 

- učiteľská Balú (neskauti, povolaním učitelia): Pravoslav Machara (Český Těšín), Ján Šagát (Bukovec),   
Mária Hladká (Uherské Hradiště) a Květa Poppová (Březové Hory).  

 
  Zväz maďarských skautov v ČSR bol kolektívnym členom Zväzu junákov – skautov a skautiek 
Republiky Československej. Zvyčajne sa zúčastňovali slovenských vodcovských kurzov. V Kežmarských 
Žľaboch sa 7. až 17. júla 1934 uskutočnil I. maďarský vodcovský kurz SLŠ (Magyarerdeiiskola). Kurz 
viedol Ľudovít Beszedés. V inštruktorskom tíme boli: František Gašparík (Trenčín), Odyla Hornyak a S. 
Horváth (Šahy), Lucián Biró a V. Nemesik (Komárno), G. Wűrm. Kurzu sa zúčastnilo 31 frekventantov.  
 
  V Broďanoch (dnešný názov Brodzany) sa uskutočnil IX. vodcovský kurz SLŠ. Viedol ho Adolf 
Petrů (zástupca Josef Horký) v termíne od 4. do 15. augusta 1935. Na kurze prednášal aj priekopník 
leteckého skautingu podplukovník Pavol Vent. Z účastníkov kurzu boli Žigmund Zelinka z Topoľčian, či 
Alexander Čermák z Nitry. Pozemok na ktorom bolo táborisko, vlastnila kňažná Oldenburgová, ktorá ho 
darovala skautom.  

 Maďarský vodcovský 
kurz SLŠ viedol v roku 1935 
znova Ľudovít Beszedés. Na 
kurze prednášal aj český 
inštruktor Velen Fanderlík. 
Cvičnú družinu viedol 
Ladislav Švoňavec. 
 

Tretí dievčenský 
vodcovský kurz SLŠ sa 
uskutočnil 2. až 14. augusta 
1935 pri Hodrušskom 
jazere. Kurz viedla Vlasta 
Štefanová.  

 
 

Účastníčky Dievčenskej lesnej 
školy, Remeniny 1932. 

 
Slovenský katolícky 

skauting (SKS) bol tiež 
pridruženým členom Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej. 
V predchádzajúcich rokoch sa skauti SKS zúčastňovali zväzových vodcovských kurzov. V roku 1935 si 
zriadili vlastnú Lesnú školu SKS. Ako základňa lesnej školy slúžil Skautský dom SKS v Belušských 
Slatinách. Bol vybudovaný v rekordne krátkom čase od 10.2. do 5.7.1932, kedy bol aj Mons. Michalom 
Bubničom slávnostne vysvätený. Za vodcu Lesnej školy Slovenského katolíckeho 
skautingu bol menovaný Vladimír Ozábal. Za inštruktorov boli menovaní: J. 
Cožík, Jozef Hlavatý, J. Hovorka,  Karol Körper, Jozef Ozábal, Štefan Szerekéš, 
Jozef Šrobár. Pre absolventov Lesnej školy SKS bola vytvorená originálna kruhová 
nášivka. Odznak inštruktorov VLŠ SKS bol trojuholníkového tvaru a písmenami 
VLŠ. 

Prvý vodcovský kurz LŠ SKS sa uskutočnil 1. až 11. augusta 1935 
Belušských Slatinách. Kurz viedol Vladimír Ozábal. Prvého kurzu sa zúčastnilo 28 účastníkov zo 
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Slovenska a 9 českých skautov (z nich šesť z pražského Legio angelika).Účastníci boli rozdelení do 
družín: Bocianov, Havranov, Holubov, Jastrabov, Rackov a Rybárikov. 

V tomto roku absolvoval Dionýz Kornel Chmelo lesnú školu rakúskych katolíckych skautov sv. 
Juraja. Lesná škola bola gilwellského typu. Po náročných skúškach mu bolo 7. septembra 1935 udelené 
osvedčenie absolventa s poradovým číslom 33. 
 

X. vodcovský kurz SLŠ sa uskutočnil 2. až 14. augusta 1936 pri Hodrušskom jazere. Viedol ho 
Adolf Petrů, zástupcom bol Ľudovít Beszedés. Zúčastnilo sa ho 38 účastníkov. Vedľa chlapčenskej lesnej 
školy v ten istý termín a lokalite prebiehal aj IV. dievčenský vodcovský kurz, ktorý viedla Vlasta 
Štefanová. Bližšie údaje o oboch kurzoch nie sú známe. 
 

Pri Beluši sa 6. – 13. júla 1936 uskutočnil I. kurz LŠ SKS pre duchovných 
radcov katolíckej mládeže. Viedol ho náčelník Slovenského katolíckeho skautingu 
Jozef P. Hlavatý a rožňavský diecézny spravodajca P. Jalovecký.  Na tento kurz od 
14. až 28, júla nadväzoval II. vodcovský kurz LŠ SKS. Ten viedol Vladimír Ozábal, 
prednášali inštruktori Jozef Hlavatý, Jozef Macek, Jozef Ozábal,.... V Belušských 
Slatinách sa 27.7. až 17.8. uskutočnil tábor katolíckych skautiek. Jeho program 
z podnetu krajinskej spravodajkyne Emílie Mackovej sa dá hodnotiť ako pokusný, 
„nultý“ ročník dievčenskej lesnej školy. Tábor viedla Anna Čunderlíková. 

 

 
 

Inštruktorský zbor ÚLŠ SKS (fotoarchív Jozef Ozábal). 

 
Vodcovskú  lesnú školu v tomto roku uskutočnila židovská skautská organizácia Hašomer 

Hacair.  Lesná škola sa uskutočnila pri obci Budiša, neďaleko Turčianskych Teplíc. Kurzu sa zúčastnilo aj 
18 židovských skautov z Košíc. Jeden židovský skaut sa zúčastnil SLŠ v Hodruši. 

 
Zemská lesná škola sa uskutočnila od 21. júla do 1. augusta 1936 pri Svaljave na Podkarpatskej 

Rusi. Vodcovský kurz viedli Horký, Petrůová a J. Grus. Nie je však jasné, kto bol organizátorom tohto 
kurzu. Ukrajinské zdroje vznik zemskej Karpatoruskej lesnej školy Zväzu junákov – skautov a skautiek 
RČS uvádzajú až v roku 1938.  
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T. Saulay, Josef Horký, Frank A. Elstner, Adolf Petrů a bratia Lieskovskí. 

 
V roku 1937 z funkcie vodcu SLŠ odstúpil Ing. Adolf Petrů. Dočasne vedením bol poverený Jozef 

Štefan, neskôr za vodcu bol menovaný Josef Horký a Jozef Štefan sa stal jeho zástupcom. V tomto roku 
získal Zväz junákov – skautov a skautiek do vlastníctva pozemok pri Hodrušských jazerách. 
 

XI. vodcovský kurz SLŠ sa uskutočnil 1. až 12. augusta 1937 pri Hodrušskom jazere. Vodcom 
kurzu bol Ján Bukva - Lobo. Inštruktormi boli Adolf Petrů a František Hercík (Bratislava). Cvičná družina 
bola zo Sv. Jura a viedol ju František Hackl. Kurzu sa zúčastnilo 42 účastníkov zo Slovenska a severnej 
Moravy. Rozdelení boli do družín Jašteríc, Lasíc, Mamutov, Slonov a Papagájov.   Medzi slovenskými 
absolventmi kurzu bol Ján Konečný.  

V rovnaký termín sa tam zároveň realizoval aj V. dievčenský vodcovský kurz ktorý viedla Vlasta 
Štefanová. Medzi absolventkami kurzu boli zo Skalice Helena Herenyiová a Vlasta Holubová. Keďže pre 
Československo bola čoraz viac aktuálnejšia hrozba zo strany nacistického Nemecka, počas oboch 
kurzov prebiehal aj výcvik z civilnej obrany. 
 

V rámci Slovenského katolíckeho skautingu bola zriadená Dievčenská lesná škola. Jej prvý 
oficiálny kurz sa uskutočnil v dobe od 31. júla do 15. augusta 1937. Viedol ho Msgr. Jozef Šrobár 
a Emília Maceková. Po ňom nasledoval (16. – 30. augusta 1937) III. vodcovský kurz pre chlapcov. Pred 
oboma vodcovskými kurzami sa v čase 12. – 27. júla uskutočnil II. kurz duchovných radcov, ktorý viedol 
Jozef Hlavatý.  

 
V poslednom roku existencie skautingu Slovenská lesná škola organizovala niekoľko kurzov. 

Podľa Kroniky čs. skautského hnutia však ich poradie nezodpovedá dátumom ich konania.  
 
Pravdepodobne  XII. vodcovský kurz – Západoslovenský sa uskutočnil 31. júla až 7. augusta 

1938 pri Hodrušskom jazere. Vodcom bol Jozef Štefan, zástupcom Ján Pápežík. Ďalšie informácie nie sú 
známe. Jedným z absolventov mal by byť aj Dušan Plintovič. 

 



15 
 

 
 

XIII. vodcovský kurz – Východné Slovensko. 

 
Už predtým, 6. až 19. júla sa pri Chminianskej Novej Vsi uskutočnil XIII. vodcovský kurz – 

Východné Slovensko. Vodcom kurzu bol Dezider Žarnay, jeho zástupcom Imrich Matúš. Ako inštruktori 
ďalej prednášali Karol Kašparec a Aristid Meško. Cvičná družina pozostávala zo skautov 2. oddielu 
Prešov (Boris Ivanovič, Jozef Jakubek, Július Matisko, Jozef Šoltés). Účastníci kurzu boli rozdelení do 
dvoch družín: 
- Bobrov: Štefan Molčan, Ján Novotný, František Šajerman (všetci Sabinov), Pavol Felix (Ostrovany), 

Alfonz Kobielský (Čemerné) a Jozef Straka (Košice). 
- Vydier: Jozef Kancír, Ladislav Kremer, Tibor Krucsay, František Lazorík, Ján Matisko (niekedy 

uvádzaný aj ako Matysko) a Július Matúš. Všetci z Prešova. 
Počas  lesnej školy vydávali táborový časopis.  
 Podľa údajov Bruna Břečku posledný, XIV. vodcovský kurz SLŠ sa uskutočnil 22. – 31. júla 1938 
v Modre. Viedol ho Josef Horký. Väčšina účastníkov boli židovskí skauti z organizácie Hašomer Hacair 
(táto židovská skautská organizácia tiež bola kolektívnym členom Zväzu) a Bnej Akiba. 
 

Štvrtý dievčenský vodcovský kurz SLŠ (3. až 15. augusta 1938) viedla J. Felcmanová. Medzi 
účastníčkami boli aj dve skautky z Hašomer Hacair.  
 
 Tiež posledný, III. vodcovský kurz od 30. júna do 10. júla 1938 organizovala Lesná škola 
Slovenského katolíckeho skautingu. Kurz sa konal v Beluši. Skautský domov SKS v Belušských Slatinách, 
kde sa vzdelávacie kurzy katolíckych skautov realizovali v roku 1939 prevzala Hlinková mládež. V roku 
1944 bol vplyvom vojnových udalostí zničený. 

Aj Ústredie evanjelických skautov v tomto roku zorganizovalo vodcovský a radcovský kurz. 
Viedol ho Tibor Grandtner – 
Cipo. 

 
 Ukrajinské zdroje 
uvádzajú, že Náčelníctvo 
Zväzu junákov – skautov 
a skautiek RČS zriadilo zemskú 
Karpatoruskú lesnú školu až 
v roku 1938. Kurz sa 
uskutočnil pri Soločine, ale 
dátum jeho realizácie 
neuvádzajú. Medzi 
inštruktormi boli Mychajlo 
Bažanskij, Olexander Blistiv, 
Augustín Čičura, Bohdan 
Rybinovič, Jurij Šerehij. 
Zúčastnili sa skauti 

z Podkarpatskej Rusi. Medzi absolventmi bol aj Stepan Pap. Značná časť absolventov tohto kurzu 
položila svoj život pri obrane Karpatskej Ukrajiny       (v roku 1939 premenovanej Podkarpatskej Rusi) 
v boji s maďarskou armádou v marci 1939. 
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 Za zmienku ešte stoja vodcovské kurzy židovských skautov v roku 1939. Aj židovské skautské 
organizácie na Slovensku boli koncom roka 1938 zrušené. Do prijatia protižidovských zákonov 
v septembri 1939 vytvorili odbor Hacofe (skaut) pri telovýchovnej organizácii Makabi. Realizovali ešte 
vodcovský kurz v Levočských kúpeľoch a seminár pre vodcov v Štubnianskych Tepliciach.  Na kurzoch 
prednášali bývalí inštruktori SLŠ.  
 

V období rokov 1919 až 1938 skauting na Slovensku zaznamenal búrlivý rozvoj. Spočiatku sa oň 
zaslúžili českí skautskí činovníci, ktorí na Slovensko prišli ako štátni zamestnanci, aj odborníci pre civilný 
sektor. Pod ich vedením vychovali mnoho slovenských skautských činovníkov. Rastom skautskej 
členskej základne vznikla potreba odbornej a kvalifikovanej prípravy skautských vodcov. To vyústilo do 
vzniku celoštátnej Ústrednej lesnej školy ktorá vychovala hlavne inštruktorov, ktorí zabezpečovali 
odborné skautské vzdelávanie radcov a vzdelávanie v regiónoch. Ďalším krokom pri skvalitňovaní 
vzdelávania bol vznik zemských lesných škôl. Spočiatku Slovenská lesná škola (SLŠ) podľa potreby 
organizovala aj radcovské kurzy, neskôr sa už špecializovala iba na výchovu vodcov. Radcovské kurzy 
a odborné kurzy zabezpečovali v rámci skautských žúp a okresov spravodajcovia – inštruktori 
príslušných organizačných jednotiek. Inštruktori Slovenskej lesnej školy vychovali rad kvalitných 
slovenských činovníkov, ktorí v neskorších obdobiach sa podieľali na rozvoji slovenského skautského 
hnutia. 

 
Za 1. Československej republiky bolo skautské hnutie diferencované a existovalo niekoľko 

desiatok skautských organizácií. V ich popredí bol Zväz junákov – skautov a skautiek Republiky 
Československej. Bol členom aj svetovej skautskej organizácie a práve niektorí skauti z tejto organizácie 
absolvovali vodcovské a inštruktorské kurzy v anglickom Gilwellu. V rámci Zväzu existovali pridružené 
autonómne skautské organizácie, napr. Zväz maďarských skautov v ČSR, Slovenský katolícky skauting 
(SKS), Ruský skaut Alexandra Duchnoviča a iné. Aj prípravu a výchovu ich skautských vodcov 
zabezpečoval Zväz junákov – skautov a skautiek. SKS potom v roku 1936 na vzdelávanie vodcov zriadilo 
vlastnú lesnú školu, ktorá však so zemskou SLŠ úzko spolupracovala.  

Zatiaľ sa nepodarilo získať dostatok informácií o vzdelávacom systéme ďalších skautských 
organizácií na Slovensku. Týka sa to hlavne židovských skautských organizácií, alebo skautských 
organizácií pri telovýchove (napr. Zväz skautov RTJ, Spartakových skautov práce). 

Činnosť Slovenskej lesnej školy skončila v decembri 1938, kedy autonómnou vládou na 
Slovensku bola činnosť skautských organizácií zakázaná. 

 
Označovanie inštruktorov Lesných škôl: Označením inštruktorov 

lesných škôl bol kovový odznak, alebo nášivka na ktorom v medzikruží boli tri 
indiánske tee-pee.  

Označovanie absolventov Lesných škôl: 
Absolvent vodcovského kurzu Lesnej školy mal právo 
nosiť sivú šatku. Hodnosť vodcu sa označovala červená 
látková ľalia. Neskôr boli zavedené kovové odznaky 

v dvoch stupňoch, ktoré sa nosili na ľavom vrecku košele, alebo činovníckeho 
saka. Odznak tvorila česká ľalia (ľalia so štítkom so psou hlavou) v medzikruží. 

- Vodca so skúškou – medzikružie a ľalia striebornej farby, mosadzný 
renesančný štítok s čiernou hlavou psa. 

- Vedúci bez skúšky (čakateľ, absolvent LŠ pred skúškami) strieborný odznak (aj štítok) s čiernou 
hlavou psa. 

Vodcovský odznak (vodca so skúškou) sa používal aj v obdobiach 1945 – 1949 a 1968 – 1970. 
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SLOVENSKÁ KRAJINSKÁ LESNÁ ŠKOLA 
 
 Po 2. svetovej vojne organizačná štruktúra skautskej organizácie bola oproti 1. ČSR značne 
zmenená. Nástupníckou organizáciou po Zväze junákov – skautov a skautiek Republiky Československej 
sa stal Československý Junák. V ňom boli zjednotené všetky predvojnové skautské organizácie. 
Organizačná štruktúra Junáka bola na federatívnom princípe. Pozostával z dvoch, značne samostatných 
národných organizácií: Českého Junáka a Slovenského Junáka. Obe národné organizácie mali svoje 
vlastné ústredia, aj symboliku.  
 Vzdelávanie a výchovu vodcov zabezpečovala Slovenská krajinská lesná škola (KLŠ), ktorá 
v podstate plnila funkciu celoštátnej Ústrednej lesnej školy za prvej republiky. KLŠ podliehali oblastné 
lesné školy (OLŠ), ktoré v rámci novej organizačnej štruktúry vznikli pri skautských oblastiach. KLŠ 
organizovala celoslovenské Krajinské lesné školy a oblastné vodcovské kurzy v regiónoch. 
 Prvé lesné školy sa na Slovensku uskutočnili v roku 1946. S celoslovenskou pôsobnosťou to 
bola Zemská dievčenská lesná škola, ktorá sa uskutočnila v júli 1946 pri Ľubietovej (južne od obce  
Lučatín). Vodkyňou LŠ bola Lýdia Jurajová – Kyseľová, jej zástupkyňou bola Elena Smiešková - Částková. 
Účastníčkami lesnej školy bola Erna Bajnóczyová – Mišovičová,  Ida Hallonová, rod. Bernátová, Anna 
Cagáňová - Belajová, Elena Majerovičová, Nora Martzová (rod. Janotová), Ľuba Neumanová, 
Leopoldína Švarcová, Marta Vidová, Mária Víteková, Hedviga Pritzová, rod. Vrbová  a ďalšie. 
 
 Druhou celoslovenskou lesnou školou bola 1. LŠ pre vodcov vĺčat. Uskutočnila sa tiež v mesiaci 
júl pri Hodrušských jazerách. Vodcom školy bol Ladislav Ozábal, jeho zástupcom Dušan Janota. 
Prednášali inštruktori: Ivan Brychta, Rudo Bednárik, Ján Domasta, kpt. Stanislav Lang, Libuša Langová, 
Otto Matzenauer a Milan Pilárik. Tohto kurzu sa zúčastnil aj neskorší významný činovník pre vekovú 
kategóriu vĺčat Juraj Šréter. 
 
Chlapčenské lesné školy realizovali jednotlivé Oblastné lesné školy (OLŠ). 
1. Žilinská oblastná lesná škola sa uskutočnila v lokalite Jánošikovo v Strečnianskej úžine medzi obcami 

Strečno a Vrútky od 4. do 17. augusta 1946. Vodcom školy bol bývalý povstalecký bojovník štábny 
kapitán Ivan Institoris, jeho zástupcom bol Ivan Janček. Prevažnú časť inštruktorov tvorili Žilinčania: 
Štefan Čiernik, Štefan Borovský, Viliam Broďányi, Leo Fabor, Jozef Hiker,  Mikuláš Janček,  Štefan 
Lančík, Jozef Paňák, Milan Šimák, Vladimír Zigmund. Z Vrútok to bol Bedřich Tůma, Ružomberka J. 
Sviežený a R. Hvizdoš z Nového Mesta nad Váhom, Leo Fabor z Považskej Bystrice. Prednášali aj kpt. 
A. Gašparík z Nového Mesta nad Váhom a Kamil Finka z Martina. Pracovná družina pozostávala zo 
žilinských skautov a viedol ju Ondrej Brna. Kuchárku robila Anna Brnová.  

  Účastníkov bolo celkove 49, prevládali zo Žiliny (11, napr. Marián Kvasnica). Ďalej boli z  
Nového Mesta nad Váhom (9), Martina (6), Vrútok (4), Nových Zámkov,  Považskej Bystrice (Jozef 
Boško, Roman Kiššík), Nitry, Skalice, Myjavy, Považského Podhradia, Prešova (Jozef Prattinger, Ján 
Juraško), Lietavskej Lúčky, Ružomberka. Jeden účastník bol z Valaského Meziřičí. Rozdelení boli do 
družín: Bobry, Kamzici, Sovy, Vlci a Vrabce. 

 
2. Oblastná lesná škola sa uskutočnila od 15. júla do 3. augusta na skautskom táborisku pri Banskej 

Hodruši (Hodrušské jazero). Vodcom školy bol Ľudo Zelienka, jeho zástupcom Mikuláš Janček. 
Účastníci boli rozdelení do družín Jastrabov, Kamzíkov, Medveďov, Rysov a Svišťov. Medzi 
účastníkmi Oliver Ardo z Martina, či Miloš Bednár z Kláštora pod Znievom. Štefan Androvič uvádza, 
že tento kurz bol zameraný hlavne na prípravu radcov. 

 
3. OLŠ Malé Karpaty sa uskutočnila na Záhorí v Perneku v čase 11. – 24. augusta 1946. Vodcom školy 

bol František Palla. V inštruktorskom tíme boli Anton Balabán, Ľubomír Hottmar, Jakub Komenda 
Bedrich Schwab, Teisler. Ako pomocní inštruktori vypomáhali Jozef Baláž, Jozef Jamriška (Bošany), 
Rudolf Šmekil a Jozef Zemánek. Prednášali i hostia: Mikuláš Janček, Jozef Hagara a náčelník Čs. 
Junáka Rudolf Plajner. Lesnú školu navštívil náčelník Slovenského Junáka Miloslav Stržínek a Alojz 
Herceg. Medzi účastníkmi lesnej školy boli: Ľudovít Hallon, Jozef Krajčík, Ján Krasula, Július Kmeťko, 
Karol Lányi, Anton Michalec, Július Oszlányi (Topoľčany), František Paulínyi, Oskar Röszler a iní. 

 
4. LŠ sa konala v júli 1946 na Zobore pri Nitre. Vodcom bol Dušan Janota, inštruktorom Anton Balabán. 

Pravdepodobne to bola LŠ zameraná pre vodcov vĺčat. Ďalšie informácie nie sú známe. 
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Po 2. svetovej vojne na krátku dobu obnovili činnosť židovské skautské spolky Hašomer Hacair 

a Makabi Hacair. V júli 1946 na táborisku v Hodruši realizovali Ústredný školiteľský tábor skauti 
z Hašomer Hacair. Viedol ho Cipora z Banskej Štiavnice. V nasledujúci mesiac (1. až 15. augusta) v rámci 
tábora Makabi Hacair pri Žiline sa uskutočnil aj vodcovský kurz. Na kurze prednášali Moše Baumgarten, 
Jehuda Freud, Ajin a Mordechaj Glasselovci, Lew Groag,  Nathan Hutter, Menachen Menzeles a Zwi 
Volstein. 

 
 V roku 1947 je v dostupných materiáloch chaos v číslovaní a termínoch konania oblastných 
lesných škôl. Nie je jednoznačne jasné, kto bol organizátorom lesnej školy. V prípade Krajinskej 
dievčenskej LŠ nie je súlad ani u absolventiek v roku 1946 a 1947, niektoré mená sa objavili v oboch 
ročníkoch. Ďalším problémom u žien sú rodné priezviská a priezviská po výdaji. Hlavne u inštruktoriek 
dokumenty často uvádzajú iba priezviská a môže uniknúť, že ide o tú istú osobu. Ako príklad môžeme 
uviesť dlhoročnú činovníčku, aj inštruktorku Galinu Andrusovú. Po výdaji vystupovala pod manželovým 
priezviskom Halahyová.  Neskôr sa vydala znova a používala priezvisko Vlčeková. 
 
 Krajinská lesná škola (KLŠ) sa konala na Hodrušských jazerách 28. júna až 7. júla 1947. 
Pravdepodobne išlo o školu vyššieho typu než príprava vodcov oddielov. Podľa nápisov vo fotoalbume 
organizátorom bola KLŠ (album obsahuje kresby troch tee-pee). Vodcom školy bol Ladislav Švoňavec zo 
Zvolena (zdroj Androvič Š.), podľa údajov Josefa Horkého bol vodcom Ľudo Zelienka. Inštruktormi boli 
Igor Janota (Bratislava), Mikuláš a Ivan Jančekovci (Žilina) a Ľudo Zelienka (Zvolen). Lesnú školu 
navštívili Rudolf Plajner, Jozef Čepek a generál Ján Imro. KLŠ absolvovali: Pavel Gašpar, Ernest Jančok, 
Milan Jurík (všetci Banská Bystrica), Milan Mišík, Juraj Šréter (obaja Bratislava), Pavol Hupka (Dubnica), 
Kamil Finka (Martin), Štefan Arbot (Piešťany), Milan Kapišinský, Jozef Pratinger (obaja Prešov), Ján 
Gronský (Ružomberok), Štefan Novotný (Spišská Nová Ves), Ľudovít Hallon, Anton Michalec (obaja 
Topoľčany), Milan Gonda, Pavel Perjenčík, Jan Schmidt,  (všetci Zvolen), Ján Šouc (Zvolenská Slatina), 
Milan Fišera, V. Mikulovský a Vladimír Šagátovci, Vladislav Zigmund (všetci Žilina) 
 V tej istej lokalite a termíne 29. júna – 8. júla 1947 sa konala Krajinská dievčenská lesná škola. 
Vodkyňou bola Lýdia Jurajová - Kyseľová, zástupkyňou prof. Elena Smiešková – Částková. 
Prednášajúcou inštruktorkou bola Ľudmila Pajdušáková z Vysokých Tatier. Ďalší inštruktori vypomohli 
z KLŠ: Ľudo Zelienka, bratia Mikuláš a Ivan Jančekovci. Účastníčky DLŠ: Táňa Masariková (r. Puškárová), 
Elena Dolinská - Milecová, Zora Václavová (rod. Janotová), Otta Zelienková (r. Ottingerová) a ďalšie. 
 
 V dňoch 22. – 31. augusta 1947 sa na Hodruši uskutočnila II. Lesná škola pre vodcov vĺčat. 
Viedol ju Rudo Bednárik. 
 
Chlapčenské lesné školy zabezpečovali OLŠ: 
5. OLŠ – Západoslovenská sa konala 11. až 23. júla 1947 na Zobore pri Nitre. Vodcom bol Emil 

Gabmayer z Nitry. Inštruktormi boli Anton Balabán (Nitra), Ján Domasta, Dušan Janota, Mária 
Kaminská a Vojtech Slávik. V niektorých materiáloch sa uvádza, že tento kurz bol určený pre vodcov 
vĺčat a viedol ho Ján Domasta. Kurz pre vodcov skautov uvádzajú až  v termíne 28. júna až 11. júla. 

 
6. OLŠ – Gilwellská inštruktorská sa konala v dobe od 10. do 22. júla (Horký uvádza termín 9.7. až 

20.7.) na Záhorí pri obci Závod. Viedol ju Alojz Herceg. Prednášali Dionýz Chmelo, Ľudovít Löbb, 
Elena Smiešková - Částková, Eugen Rónay. Frekventanti boli v štyroch družinách. Jednými 
z absolventov tejto OLŠ boli Tibor Sokol (Prievidza) a Juraj Merta (Bratislava). 

 
7. Žilinská OLŠ sa konala 14. až 28. júla 1947 na Orave, v Žaškove. Viedol ju Ivan Janček. 
 
8. Východoslovenská OLŠ sa mala pôvodne realizovať v Slovenskom raji, nakoniec sa však konala 

v údolí rieky Svinky pri obci Ruské Pekľany. Uskutočnila sa v dobe od 26. júla do 6. augusta 1947. 
Vodcom školy bol kapitán Národnej bezpečnosti Mikuláš Vojtovič. Inštruktori: Ján Gronský, Viktor 
Mráček, Kamil Pinka, Jozef Pratinger, Dr. Július Šagáth. Cvičnú družinu zabezpečovali skauti 2. 
oddielu Prešov (Pavol Hanudeľ, Dušan Doliak,.....). Lesnú školu v Ruských Pekľanoch medzi inými 
absolvovali Ján Baránek, Bendík, Rudolf Dulík, Ján Jerga z Betliara, Oleg Ďurčanský. Podľa 
spomienok člena cvičnej družiny Pavla Hanudeľa v bezprostrednej blízkosti tábora sa pohybovala 
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jednotka Ukrajinskej povstaleckej armády1. Následne potom vznikla v susednom údolí riečky 
Sopotnice prestrelka medzi nimi a oddielom Zboru národnej bezpečnosti. 

 

   
 

Východoslovenská OLŠ 1947. 

 
9. OLŠ sa uskutočnila  4. – 18. augusta pri hornom Hodrušskom jazere. Školu viedol Ladislav Švoňavec 

zo Zvolena. Inštruktori:  Igor Janota, Ľudovít Löbb - obaja Bratislava, Ferjenčík, Ľudovít Hallon 
(Nitra), Ján Schmidt, Ľudo Zelienka (obaja Zvolen), prizvaní prednášať boli aj Gonda, G. Hupka, Ivan 
a Mikuláš Jančekovci, Koller. Lesnú školu absolvovali: Ivan Slávik, Július Tvrdoň, Jozef Valko (Nové 
Zámky), Jozef Vagaday (Banská Bystrica), František Králik (Žilina), Anton Michalec a štyria skauti 
z Čiech. 
 

Z dievčenských vodcovských kurzov OLŠ sú v dostupnej literatúre uvádzané: 
1. kurz DOLŠ v Hodruši od 8. do 20. júla 1947, vodkyňa Elena Smiešková – Částková. 
2. kurz DOLŠ v Závode na Záhorí od 29. júna do 8. júla 1947. Vodkyňa Parouleková. 
3. kurz DOLŠ v Závode na Záhorí od 11. do 23. júla 1947. Vodkyňa Lýdia Jurajová – Kyseľová. 

U kurzov pre vodcov vĺčat je okrem kurzu na Zobore pri Nitre uvedený aj kurz na Hodruši v dobe od 21. 
júla do 3. augusta. Vodcom bol Ján Domasta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) je známa aj pod pomenovaním Banderovci. Ich cieľom bolo vytvoriť 
nezávislú Veľkú Ukrajinu. Ukrajinskí nacionalisti úzko spolupracovali s orgánmi nacistického Nemecka. Pri útoku 
na Sovietsky zväz vytvorili dva prápory bojujúce na strane Nemecka a podieľali sa na vzniku pomocnej Ukrajinskej 
polície na Nemcami okupovanom ukrajinskom území. Obrat v ich politike a vznik UPA nastal, keď Nemecko 
odmietlo vytvorenie satelitného Ukrajinského štátu. Partizánskym bojom ovládli pomerne rozsiahle územia, ktoré 
mali pod kontrolou. Ak to bolo pre nich potrebné, bojovali s nemeckou brannou mocou, ale podľa potreby s ňou 
aj spolupracovali. Operovali na ukrajinskom území, ktoré bolo rozdelené medzi Sovietsky zväz a Nemcami 
okupované Poľsko. 
 Ich úhlavným nepriateľom však bol Sovietsky zväz a jeho komunistický režim. Politicky mali veľmi blízko 
k nacistickej ideológii. Na kontrolovaných územiach sa dopúšťali vojnových zločinov, pogromov na s nimi 
nespolupracujúce civilné obyvateľstvo, rasových čistiek na židovskom obyvateľstve, či etnických na Poliakoch. 
Majú na svedomí vraždy civilného obyvateľstva Českého Malína, českej obce na území ukrajinskej Volyne.  
 Po vytlačení nemeckých vojsk z ukrajinského územia bojovali naďalej partizánskym spôsobom. Ich rady 
posilnili príslušníci 16. SS (ukrajinskej) divízie Galizien, aj pomocnej Ukrajinskej polície. Po ofenzíve sovietskej 
a poľskej armády sa v rokoch 1946 a 1947 snažili prebojovať cez československé územie do americkej okupačnej 
zóny v Rakúsku.  
 Na našom území sa dopúšťali lúpeží, rabovania, vrážd civilného obyvateľstva aj príslušníkov čs. 
bezpečnostných zborov strážiacich československo – poľskú hranicu. Do bojov s UPA bol najprv nasadený 
Pohotovostný pluk Zboru národnej bezpečnosti, neskôr aj Československá armáda. 
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 Koncom februára 1948 po vládnej kríze sa politickej moci v Československu zmocnila 
Komunistická strana. Aj keď si komunisti nedovolili 
ihneď zakázať činnosť skautskej organizácie, jej 
činnosť bola politickými zásahmi obmedzovaná. 
Skautská organizácia Junák bola ešte s určitou 
autonómiou začlenená do komunistického 
Slovenského zväzu mládeže (SSM). V tomto roku sa 
uskutočnili posledné lesné školy. Uskutočnili sa 
starom táborisku pri jazerách v Banskej Hodruši.  

4. Oblastná lesná škola pre vodcov vĺčat sa 
uskutočnila od 28. júna do 8. júla 1948. 
Viedol ju František Paljuský, prednášali 
Ľudo Zelienka a ďalší traja inštruktori. 
Účastníkov bolo 48. Absolventi: Pavol 
Brath, Henrich Činčura, A. Gallo, Juraj 
Králiček, A. Petrík, Milan Slota, Ján Szabo, 
Jozef Schulz, Jozef Valach a ďalší. 

10. Oblastná chlapčenská lesná škola sa 
uskutočnila 28. júna až 9. júla 1948 pri 
Hodrušskom jazere. Viedol ho Bedřich Tůma a zúčastnilo sa ho 44 frekventantov a deviati 
inštruktori.  

11. OLŠ viedol Ján Gronský. Pôvodne ju mal viesť Mikuláš Vojtovič, ktorý vzhľadom na politickú 
situáciu sa nemohol funkcie ujať. Účastníkov bol dvadsaťštyri, päť stálych inštruktorov a šesť 
ďalších inštruktorov ktorí počas kurzu prednášali rôzne témy. Z východniarov sa tohto kurzu 
zúčastnili prof. Pavol Bilec, Georg Arsenjev, Alexej a Ladislav Deákovci, J. Merjavý, Ján Mati 
a Pavol Prebehajka z Humenného a Štefan Košický z Vranova.  

 
Štvrtá Dievčenská OLŠ prebiehala súbežne aj 1. OLŠ pre vodkyne včielok. Uskutočnila sa v Malých 
Karpatoch pod hradom Červený Kameň 9. až 20. júla 1948. Viedla ju prof. Oľga Styková. 

 

 
M. Stržínek - OLŠ Závod v roku 1946 a inštruktori Lesnej školy v roku 1948. 
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SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ LESNÁ ŠKOLA 
V ROKOCH 1968 - 1970 

 
Vplyvom demokratizačného procesu po januári 1968 bola v apríli na Slovensku obnovená 

činnosť skautskej organizácie. Jej štruktúra bola totožná s obdobím 1945 – 1949. Po takmer dvadsať 
ročnej prestávke rapídne chýbal dostatok vyškolených vodcov oddielov. Z predchádzajúcich období 
však bol dostatok skúsených inštruktorov, preto nič nebránilo k obnoveniu výchovy kvalifikovaných 
vodcov formou lesnej školy. Jadro sa sformovalo hlavne z inštruktorov Žilinskej lesnej školy okolo 
RNDr. Ivana Jančeka. Za náčelníka LŠ bol menovaný Dr. Ivan Janček, zástupcovia Iva Vaňková a  V. 
Skácel. V náčelníctve lesnej školy boli Ladislav Naništa, Ľuba Turianová. Zbor inštruktorov pozostával 
z vodcov pre jednotlivé vekové kategórie: 

- vĺčatá Juraj Šréter, zástupca Ladislav Ozábal 
- pre mladších skautov Alojz B. Herceg, zástupca Juraj Dutko 
- pre starších skautov Eugen Rónay, zástupca Dionýz K. Chmelo 
- pre skautky Galina Halahyjová (r. Andrusovová), zástupkyňa Štefka Piknová 

Z predvojnových inštruktorov bol v tomto období aktívny aj Rudo Lieskovský. 
 

Vodcovská lesná škola sa 
uskutočnila na Kysuciach pri obci 
Klubina v čase od 4. do 28. júla 
1968. Uskutočnila sa krátko po 
obnovení skautingu. Okrem 
slovenských inštruktorov na 
prednáškach vypomáhali aj 
inštruktori z Čiech. Paralelne 
prebiehali dva kurzy: 
chlapčenský (vodca Dr. Ivan 
Janček), aj dievčenský (vodkyňa 
pravdepodobne Hanka 
Machová). Ako inštruktori 
prednášali Ing. Leo Fábor, V. 
Skácel, Břetislav Škaroupka 
a ďalší. Lesnú školu absolvovali 

Eduard Halenár, Štefan Heriban, Peter Kothaj, Cyril Lacko, Rastislav Martinčák, Milan Mižičko 
(Bratislava), Teodor Ščerbinský, Eugen Vargan (Bratislava), Bohuslav Horna, Mikuláš Kellö, Jozef 
Németh, Mikuláš Valko (Košice), Róbert Adámi, Karol Vozdecký (Nováky), Jozef Mrkvica (Nové Zámky), 
Ján Sponiak (Očová), Eduard Bartok (Poprad), Ján Hanzély, Karol Revický, Peter Švec (Prešov), Jozef 
Slivka (Spišská Nová Ves),J ozef Šréter (Šaľa), Ivan Rosák (Topoľčany), Peter Jaroš, František Lang, Pavol 
Magner, Jozef Repčík, Vladimír Šagát, Miloš Tonhauser, Daniel Trávniček (Žilina) a ďalší piati skauti 
z Čiech. Celkove sa zúčastnilo 48 frekventantov. Vzhľadom na krátkosť doby od obnovenia nebolo 
možné zabezpečiť kvalitu uchádzačov. Mnohí po skončení lesnej školy sa už skautingu nevenovali. 
Napr. z troch prešovských absolventov aktívne pracovali iba dvaja – Ján Hanzély a Karol Revický. 
V Košiciach pravdepodobne iba Bohuslav Horna. Z Bratislavy Milan Mižičko, ktorý bol činný aj v roku 
1990. 

Dievčenskú LŠ absolvovalo 24 frekventantiek: Mária Miklánková, Marica Mikulová (Bratislava), 
Helena Ščavnická (Harichovce), Mária Kellöová, Mária Némethová, Justína Podhájecká (Košice), Anna 
Findurová (Spišská Nová Ves), Mária Barzáková, Dagmar Gašparíková, Eva a Jana Janíkové, Eva 
Kontúrová, Ľudmila Melzerová, Katarína Popluhárová, Ľuba Turianová, Anna Zvaríková (Žilina) a dve 
skautky z Brna.  

 
Náčelníctvo Slovenského junáka 28. marca 1969  rozhodlo o zriadení Slovenskej ústrednej 

lesnej školy, ktorú viedol Dr. Ivan Janček. Vo vedení boli aj Iva Vaňková, Anton Broďáni a Ľudovít 
Naništa. Tajomníčkou bola Ľuba Turianová. Okrem nich boli menovaní aj ďalší inštruktori SÚLŠ: Galina 
Halahyová, Anna Machová, Lýdia Kyselová, Zora Václavová, Viliam Broďáni,  Jozef Červený, Leo Fabor, 
Alojz Herceg, Ján Mati, Štefan Miklánek, Marián Kvasnica, Ľudo a Laco Ozábalovci, Juraj Šréter, 
z českých inštruktorov Břetislav Škaroupka a skautský činovník gen. Eduard Ureš. 
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Činovníci SÚLŠ, zrejme vedomí si skorého zániku skautingu na Slovensku preto kurzy Lesnej 
školy v roku 1969 organizovali v masovejšej miere. Lesná škola sa uskutočnila na Turci pri obci Blatnica 
v dobe od 28. júna do 14. júla. Paralelne boli realizované vodcovské, aj radcovské kurzy. Jednotlivé 
kurzy vytvorili samostatné tábory. Dva kurzy Chlapčenskej LŠ (viedli ich Alojz Herceg a Eugen Rónay), 
dva kurzy Dievčenskej LŠ (vodkyne Galina Halahyjová – Vlčeková a  Piknová), LŠ pre vodcov vĺčat viedol 
Juraj Šréter. Chlapčenský radcovský kurz viedol Ján Mati a dievčenský Elena Seryová. Mnoho 
absolventov z týchto kurzov sa potom v roku 1990 zapojilo do obnovy skautingu na Slovensku. 
Samostatný tábor mali aj inštruktori.  Prednášali Hanka Máchová, Ľudovít Ozábal, V. Skácel, Juraj 
Šréter,.... Lesnú navštívil náčelník Československého Junáka Rudolf Plajner.  

Dievčenskú vodcovskú lesnú školu organizačne a metodicky pripravili Iva Vaňková, Galina 
Halahyová - Vlčeková, Lýdia Jurajová - Kyseľová a Štefka Piknová. Inštruktorský zbor ďalej tvorili Libuša 
Dorniaková, Kamila Kadlečíková, Mária Mikulová, Helena Seryjová. Celkove sa na kurzoch DLŠ 
prednášalo  13 inštruktoriek a inštruktorov. Lesná škola mala dva vodcovské kurzy a jeden radcovský. 
V prvom v družinách Dážďoviek, Lienok, Pavúkov a Veveríc boli: 
Dážďovky: Božena Červeňáková (Bratislava), Magda Ozlányiová (Topoľčany),Eva Safková (Košice), Irena 
Neslušanová (Trnava), Soňa Klopstocková, Štefánia Kvačiková, Ivana Trpíková a Alena Zvolenská 
(Žilina). 
Lienky: Marta Pilariková, Hanka Stryhalová, Agnesa Školnikovičová, Oľga Šustová (Bratislava), Zuzana 
Šteffeková (Banská Štiavnica), Magda Hollá (Kremnica), Irma Danielizsová,  Mária Homanová, (Zvolen),  
Pavúky: Edita Mikulová, Gabriela Švábová (Bratislava), Ružena Šimčisková (Štiavnické Bane), Eva 
Sikorová (Vrútky), Stanislava Lepeňová (Žarnovica) a Elena Zámečníková. 
Veverice: Viera Božicová, Mária Šmelková (Betliar), Edita Omelková, Ivica Valkovcová (Bratislava), 
Zuzana a Mária Bradáčová (Nový Smokovec), Viera Rozňáková a Sáša Slavíková (Zvolen). 
  
V druhom kurze v družinách boli: 
Maliny: Alena Kožuchová (Bratislava), Gabriela Terlíková (Kremnica), Mária Citsoňová, Mária Čičová, 
Kveta Chovancová, Magda Pintérová, Lýdia Šajgalíková (Nitra),  
Čučoriedky: Katarína Franzenová (Handlová), Elena Kišová, Elena Košovanová, Jaroslava Pecháčková 
(Nitra), Marta Homolová a Zuzana Vargová (Trenčín). 
Černice: Milada Švoňavcová (Banská Bystrica), Viera Nemcová (Martin), Anna Jaňáková, Viera 
Matisová, Soňa Veselá (Ružomberok), Mária Androvičová, Magda Filipeková (Varín). 
Svätojánske mušky: Gizela Breznianská (Štiavnické Bane), Zlata Schreiberová (Trenčín), Katarína 
a Margaréta Cvachová, Mária Kosseyová, Natália Krajčovičová,  Mária Mrázová, Adriana Sedláková, 
Vlasta Šnýdlová (Varín), Ľudmila Nagyová (Žilina) a so špecializáciou na včielky Mária Rádiková.  
Väčšina z nich v nasledujúcom roku aj obhájila absolventský dekrét. 
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V radcovskom kurze boli družiny: 
Palmy: Suchančoková (Bratislava), Ferencová, Hanková (Martin), Baránková, Bernátová, Böhmová, 
Hodoňová a Matejčíková (Žilina). 
Amazonky: Bonišová, Hezká (Bratislava), Seryová, Senková (Martin), Brunovská (Trnava), Baránková 
a Bernátová  (Žilina). 
Srnky: Čerpáňová, Topoliová (Prievidza), Osvaldová (Žarnovica), Hrabovská, Humajová, K. a M. 
Mrázové Novotná (Žilina). 
Kormoránky: V. Bonišová, A. Krajčovičová, Piešťanská (Bratislava), Balková, Hanáková, Janovičová, 
Rišicová (Martin) a Klepáčová (Žilina). 
 
             Základný metodický materiál využívaný v tomto období (a aj začiatkom 90 – tých rokov) boli 
Zápisky žilinskej lesnej školy. Vychádzali v zošitovom vydaní. Každý zošit obsahoval jednu z tém, ktorá 
sa na kurzoch lesnej školy prednášala.  
 Označením vodcu bola sivá šatka s kruhovou nášivkou jedného tee-pee. Označenie 
inštruktorov LŠ bola kruhová nášivka s troma tee – pee, alebo zelený rukávový štítok s veľkým „I“. 
V Čechách používali aj kovový odznak s troma tee – pee.  
 

 

 
 

Blatnica 1969. Inštruktorky DLŠ (zľava): Kamila Kadlečíková, Iva Vaňková, Galina Halahyjová - Vlčeková, M. 
Králová, Libuša Dorniaková (fotoarchív Galiny Halahyjovej - Vlčekovej). 
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NÁPLŇ LESNÝCH ŠKÔL 

 
 Aby absolvent lesnej školy obhájil osvedčenie o kvalifikácii viesť skautský oddiel (v dnešnom 
ponímaní získať vodcovský dekrét) musel okrem preukázaných vedomostí a zručností na skúškach 

predložiť aj svoj vodcovský zápisník v ktorom mal poznámky zo 
všetkých prednášaných tém. Kvalita týchto zápisníkov, ktorými 
disponujeme je rôzna. Nie každý dokázal pekne písať, či kresliť. 
Niektoré z nich však obsahujú veľmi pekné kresby a sú písané dnes už 
trochu archaickým krasopisom. Z nich sa dozvedáme aj obsah náplne 
vodcovských kurzov.  
 Prvý, resp. nultý kurz lesnej školy v Československu sa 
uskutočnil  v roku 1923 v Jemčínskej obore. Rok na to, sa uskutočnil aj 
prvý kurz ÚLŠ na území Slovenska pri Banskej Štiavnici. Od roku 1929 
vodcovské kurzy u nás už organizovala zemská Slovenská lesná škola. 
SLŠ bola skautskou vzdelávacou inštitúciou. V jej pôsobnosti bolo 
organizovanie vodcovských, inštruktorských a podľa potreby aj 
radcovských kurzov. Jednotlivé vodcovské kurzy boli číselne 
označované rímskou číslicou. Iba niektoré kurzy mali svoje 
pomenovania. Napr. II. kurz Ústrednej lesnej školy mal ešte prívlastok 
LŠ Slovensko. V rámci SLŠ mal XII. vodcovský kurz pomenovanie LŠ 

západoslovenská, či XIII. kurz LŠ – Východné Slovensko. 
 Štruktúra a témy prednášok sa napodiv oproti súčasnosti nie až tak veľmi zmenili. Je pravdou, 
že od realizácie prvých lesných škôl už prešlo takmer sto rokov. Aj za prvej republiky v jednotlivých 
ročníkoch sa témy upravovali. Je pravdou aj to, že náplň konkrétnych prednášok je dnes iná, 
zodpovedá modernej dobe v ktorej žijeme. Pribudli aj nové témy. Ale aj dnes, tak ako pred mnohými 
rokmi bola náplň lesných škôl rozdelená na jednotlivé tematické bloky. Program kurzov bol podrobne 
rozplánovaný a jednotlivé prednášky sa striedali s praktickým výcvikom. 
 Vodcovské kurzy lesných škôl prebiehali formou skautských táborov a vládol na nich táborový 
režim. Preto začnem skautskou praxou. Tábor si účastníci kurzov museli sami postaviť. Podsadové 
stany (komplet, nie z pripravených polotovarov ako to poznáme dnes) v ktorých boli ubytovaní oni, aj 
inštruktorský zbor, kuchyňu aj s pieckou, spoločenský stan, prístrešok alebo tee – pee, stožiar, 
umyvárku, odpadové jamy a latríny. Ako pridaná hodnota to bola 
táborová brána, mostíky, nástenky, či iné táborové stavby. Ďalšie 
prednášky sa venovali vareniu a pečeniu, čiže príprave stravy 
v poľných podmienkach. Pri týchto táborových prácach získavali 
vedomosti a zručnosti, ktoré potom zužitkovali na táboroch, ktoré v 
budúcnosti viedli. Skautskej praxi sa venovala značná časť programu.  
Týkali sa založenia a druhov ohňov, skautských značiek, uzlovania.... 
 Z táborníckych zručností to boli napr. prednášky o viazaných 
stavbách, či narábaní s nástrojmi ako sú nôž, sekera, obojručný nôž 
či píla. Práca s prírodnými materiálmi. Takmer na všetkých bol aj 
výcvik z lasovania. Objavili sa prednášky aj o riešení za núdzových 
podmienok, napr. bivaku. Téma aktuálna dodnes. Prednášali sa 
odhady vzdialeností, či výšky stromov. Dôležité boli znalosti 
z topografie a orientácie v prírode. Určovanie svetových strán nielen 
podľa kompasu, ale aj hodiniek, prírodných znakov a hviezd.  
 Veľký dôraz sa kládol aj poznávanie prírody. Fauny aj flóry z našich hôr. Pri tejto činnosti napr. 
takmer na žiadnom kurze nechýbalo stopovanie, spoznávanie a odlievanie stôp zvierat. Účastníci 
zbierali liečivé rastliny ktoré využili na prípravu čajov, lisovali kvety do herbárov, prípadne si ich kreslili. 
Dostali základy meteorológie. Už za prvej ČSR sa na lesných školách objavili prednášky o fotografovaní 
prírody a zvierat. Ak zoberieme do úvahy, že vtedy fotoaparát nebol bežnou záležitosťou, môžeme to 
považovať za priekopnícky čin.   
 Dôležitým blokom bolo vedenie skautského oddielu. Na týchto prednáškach účastníci získali 
základné informácie zo psychológie a dôležitosti osobného príkladu. Oboznámili sa s organizačnou 
štruktúrou, družinovom systéme, funkčnou skladbou oddielu a družín. Oboznámili sa stupňami rastu a 
napredovania, odbornými skúškami. Zaoberali sa praktickým programom činnosti. K bežnej činnosti 



26 
 

v tejto dobe bolo pri hrách napr. šifrovanie, používanie Morseovej abecedy, či vlajkového semaforu. 
Prednášal sa aj hodnotový systém, odmeňovanie za aktivity, hry. V tejto dobe prevládal bodovací 
systém. Asi najmenej obľúbená bola prednáška z oddielovej administratívy. Vodca oddielu v tej dobe 
zodpovedal za pravidelné hlásenia, evidenciu majetku a financií. 
 Pozornosť na lesných školách sa venovala aj zdravovede, hygiene na skautských táboroch 
a znalosti poskytovať prvú pomoc nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Ak to podmienky povoľovali 
aj vodnej záchrane. 
 Počas lesných škôl sa ich účastníci venovali aj športovej činnosti. Spočiatku to boli rôzne 
atletické disciplíny ktoré sa realizovali formou súťaží. Zaregistroval som na niektorých kurzoch aj vrh 
oštepom. Predpokladám, že oštepy bola samovýroba. V neskorších rokoch aj kolektívne športy, hlavne 
futbal. Ak sa dalo, tak aj vodným športom – plávaniu a potápaniu. Zo zriedkavejších športov to bola aj 
sebaobrana (džudo), lukostreľba, či box. Na jednom kurze to bola súťaž v  hode bumerangom (asi tiež 
ich vlastnej výroby). V metodických pokynoch ÚLŠ som zaznamenal aj „plachtárenie“, no netuším o aký 
šport na tom kurze šlo. Predpokladám, že o letectvo nie. Na to by asi lesná škola nemala dostatočné 
prostriedky. Na druhej strane, počas IX. vodcovského kurzu v Brodzanoch v roku 1935 mal pplk. Pavel 
Vent prednášku o leteckom skautingu. 
 

                      
Vodcovský zápisník z LŠ Kamila Bránskeho z Trnavy 

 
 Nadstavbou boli prednášky zo symboliky – používanie štátnej zástavy a skautských vlajok, vývoj 
skautingu v Československu, či prednáška o zakladateľovi skautingu lordovi Baden Powellovi. 
 Témy na kurzoch lesných škôl sa prispôsobovali dobám v ktorých sa konali. V polovici 30-tych 
rokov bola stále naliehavejšia hrozba zo strany nacistického Nemecka. Prispôsoboval sa jej štát, 
obyvateľstvo, aj skautské hnutie. Na lesných školách sa objavili prednášky z oblasti civilnej ochrany, či 
v rámci športovej činnosti branné športy, napr. streľba zo vzduchových, či malokalibrových zbraní. 
 Po vojne systém lesných škôl bol obnovený. Na Slovensku existovala Krajinská lesná škola, 
ktorá väčšinou organizovala špeciálne kurzy. Či už pre rôzne vekové skupiny (napr. vĺčatá), alebo 
inštruktorské. Prípravu vodcov oddielov väčšinou prevzali oblastné lesné školy. Program oblastných 
lesných škôl v rokoch 1946 a 1947 sa ešte niesol v skautskom duchu a ich náplň a kvalita zodpovedala 
zhruba predvojnovým lesným školám. To však zmenili politické udalosti v roku 1948. Na prelome 
januára a februára 1948 sa Banskej Bystrici uskutočnil II. skautský snem, na ktorom boli ešte 
demokraticky zvolené  skautské orgány. Dňa 25. februára po vládnej kríze moc v štáte získala 
Komunistická strana. Zvolené skautské orgány boli nahradzované Akčnými výbormi Junáka, do ktorých 
komunisti dosadili svoje kádre.  Skautská organizácia Junák na Slovensku bola plne podriadená vedeniu 
komunistického Slovenského zväzu mládeže (SSM). Začala postupná likvidácia skautingu. Napriek tomu 
sa v roku 1948 uskutočnili štyri kurzy. Jeden pre vodcov vĺčat, dva pre vodcov junáckych oddielov 
a jeden pre vodkyne skautiek. Márna bola snaha poctivých skautských inštruktorov o udržanie kvality 
lesnej školy. Boli síce prednášané témy zo skautskej praxe. Nesmeli už byť témy o medzinárodnom 
skautskom hnutí, jeho zakladateľovi, či predvojnová história. Tie boli označené za kapitalistickú 
a imperialistickú výchovu mládeže, ktorá pre nový režim bola neprijateľná. Komunistické vedenie SSM 
presadilo prednášky zamerané na komunistickú ideológiu. Ako konštatoval jeden účastník LŠ v Hodruši: 
„Bolo to viac politické školenie , než skautská lesná škola...“. 
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 Špecifikom lesných škôl za prvej Československej republiky, aj po druhej svetovej vojny boli 
cvičné družiny. Pozostávali zo starších skautov či roverov. Slúžili na to, aby účastníci kurzov si mohli 
získané teoretické vedomosti vyskúšať v praktickej činnosti. Cvičná družina obrazne povedané slúžila 
ako komparz. V dobe keď neboli využívaní na „cvičné účely“  jej členovia zabezpečovali servis pre 
bežný chod tábora. Pre členov cvičných družín to bola aj výborná „predpríprava“  pre ich ďalší osobný 
skautský rast. „Radcom“ družiny bol zvyčajne vodca, ktorý už predtým absolvoval vodcovský kurz. 
Cvičné družiny sa na lesných školách využívali aj po vojne, no v rokoch 1968 – 1969 sa už nespomínajú.  
 Lesné školy v roku 1968 boli plné nadšenia a eufórie z krátkeho nadobudnutia slobody 
a demokracie. Uskutočnili sa veľmi krátko po obnove skautingu na Slovensku po takmer dvadsať ročnej 
nútenej prestávke. To ovplyvnilo aj výber účastníkov lesných škôl. Bola to generácia, ktorá bola 
vychovaná počas komunistického režimu a skauting „na vlastnej koži“ nemala možnosť zažiť. Preto 
dosť veľká časť absolventov sa do obnovy skautského hnutia po absolvovaní lesnej školy už nezapojila. 
Po metodickej stránke lesné školy nadväzovali na roky 1946 a 1947. 
 Tomu zhruba zodpovedali okruhy aj obsah prednášok. Absolventi už nemuseli viesť podrobný 
vodcovský zápisník. V zošitových vydaniach boli cyklostylovou tlačou vydané Zápisky Žilinskej skautskej 
lesnej školy, ktoré v jednotlivých číslach obsahovali všetky témy prednášané na lesnej škole. Autormi 
týchto príručiek boli inštruktori bývalej Žilinskej oblastnej školy (z rokov 1946 – 48) s výraznou 
osobnosťou Ivanom Jančekom. Inštruktori zo Žiliny tvorili silnú skupinu inštruktorského zboru 
Slovenskej ústrednej lesnej školy. 
 Zápisky obsahovali kapitoly, napr. Junáctvo – základné informácie o skautingu, Ako založiť 
skautský oddiel, Družinová sústava, Junácke stupne zdatnosti, Táborenie, Skautská prax... Tieto 
príručky slúžili nielen vodcom oddielov, ale aj radcom družín i ďalším členom. Po obnovení skautingu 
zápisky v upravenej forme v roku 1992 boli vydané pod názvom Zborník zápiskov SÚLŠ a ešte pár rokov 
slúžili ako metodický materiál lesných škôl. 
 Možno aj jedným z dôvodov, že časť absolventov LŠ sa do činnosti nezapojilo bola 21. augusta 
vojenská okupácia Československa vojskami členských štátov Varšavskej zmluvy. Politicky vývoj sa 
obrátil smerom naspäť. Demokratické opatrenia, ktoré boli výdobytkom Pražskej jari sa postupne 
začali obmedzovať. Reálne mysliacim skautským činovníkom muselo byť jasné, že obnova skautingu je 
len dočasná. Poďakovanie patrí tým, ktorí hneď nerezignovali. Vďaka ním sa ešte uskutočnili turnusy 
kurzov Slovenskej ústrednej lesnej školy aj v roku 1969 pri Blatnici. Boli v masovejšej forme a okrem 
vodcovských to boli aj radcovské kurzy. Ich zmyslom už nebolo vyškoliť čo najviac vodcov a radcov pre 
budúcu skautskú činnosť. Pravdepodobne najvyššie skautské orgány si už boli vedomé, že sú to 
posledné lesné školy na dlhšiu dobu. Skôr nadchnúť pre myšlienky skautingu čo najviac mladých ľudí. 
Časť z nich sa zapojila do obnovy skautingu v roku 1990. 
 Pre všetky vodcovské kurzy lesných škôl boli charakteristické posedenia pri táborovom ohni. 
Pri nich sa naučili obrady pri zapaľovaní ohňa v duchu lesnej múdrosti. Široké pole pôsobnosti mal spev 
skautských, ľudových, aj iných tanečných piesní. Tým, ktorí ovládali nejaký hudobný nástroj sa medze 
nekládli. Nechýbali ani humorné scénky, aj vážne debaty o skautskom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 Na niektorých vodcovských kurzoch boli z iniciatívy účastníkov vydávané časopisy opisujúce 
život na kurze. Vo väčšine prípadov v obmedzenom počte, pretože boli písané a ilustrované ručne. 
Z dokumentov vieme, že na III. kurze v Krásne  vydávali časopis Bukva ml. a Vl. Zbinovský. Časopis sa 
žiaľ do dnešných dôb nezachoval. Zachoval sa výtlačok kurzového časopisu z roku 1938 z XIII. LŠ 
Východné Slovensko. Bol písaný na písacom stroji. Kópie vznikli cez kopírovací a tenký preklepový 
papier, takže jeho kvalita a zachovalosť je veľmi nízka. V lepšej kvalite sa zachoval časopis Hlasy 
vydávaný účastníkmi VIII. Východoslovenskej oblastnej lesnej školy. Vydávaný bol na cyklostyle. 
 Zápisky OLŠ  boli vydané ešte pred realizáciou 1. Oblastnej lesnej školy v Žiline v roku 1946. 
Obsahovali údaje o mieste konania, dennom režime a aj program na každý deň kurzu. Ten obsahuje 
názov prednášok naplánovaných počas dňa. Bližšie prednášané témy však nerozvádza.  
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INŠTRUKTORI LESNÝCH ŠKÔL 
 
              V prehľade sú uvádzaní inštruktori a inštruktorky, ktorí tvorili jadro inštruktorského zboru 
Slovenskej lesnej školy, resp. jej nástupníckych inštitúcií. Podieľali sa priamo na príprave, aj vedení 
jednotlivých kurzov. Okrem nich na vodcovských, či inštruktorských kurzoch prednášali externe mnohí 
ďalší odborníci a špecialisti pre danú prednášanú tematiku. 
               Existencia Slovenskej lesnej školy trvala desať rokov. Za túto dobu SLŠ sa stala uznávanou 
skautskou vzdelávacou inštitúciou s kvalitným a stabilizovaným inštruktorským zborom. Inštruktori, 
ktorí boli pri jej zrode si počas týchto rokoch vychovali svojich mladých nasledovníkov, ktorí sa pri 
realizácii vodcovských kurzov začali objavovať v druhej polovici 30-tych rokov. 
              Zápornou stránkou spracovania tejto témy je nedostatok informácií o zakladajúcich 
inštruktoroch SLŠ. Skautská história na nich zabudla a máloktorý z jej zakladateľov je v práci Skautské 
osobnosti na Slovensku spomenutý. Platí to o činovníkoch, ktorí stáli pri jej zrode, napr. Adolfovi Petrů, 
Jánovi Bukvovi, Františkovi Černayovi, Andrejovi Lantayovi, Drahoslavovi Nešporovi, Eugenovi Spirovi, 
Jozefovi Štefanovi či iných. 
 

Zväz junákov – skautov a skautiek RČS, Slovenská lesná škola 
Petrů Adolf – Pražským ústredím bol v roku 1928 poverený zriadiť na Slovensku zemskú lesnú školu. 
Petrů bol českým skautským činovníkom, ktorý ako mnohí ďalší Česi pôsobil pracovne na Slovensku. 
Pod jeho vedením bol vybudovaný inštruktorský zbor Slovenskej lesnej aj komisia pre vodcovské 
skúšky. Bol organizátorom väčšiny vodcovských kurzov. Vodcom SLŠ bol do roku 1937. 
Bukva Ján – skautský činovník z Tisovca. Ako inštruktor lesnej školy pôsobil od jej založenia. 
Bezedés Ľudovít – Členom komárňanského skautského oddielu sa stal ešte pred prvou svetovou 
vojnou. Po začlenení maďarských skautov v Československu do Zväzu junákov – skautov RČS bol jeden 
z najvýznamnejších zväzových činovníkov maďarskej národnosti. Bol právnik a v neskoršej dobe 
pracovne pôsobil v Lednických Rovniach. V roku 1930 viedol Diaľkový vodcovský kurz v Trenčíne. 
V roku 1934 viedol v Kežmarských Žľaboch I. maďarský vodcovský kurz SLŠ. V nasledujúcom roku viedol 
ďalší kurz pre  vodcov  maďarskej národnosti. Bol členom komisie pre vodcovské skúšky. 
Černay František – Skautský činovník z Lučenca, inštruktor a člen komisie pre vodcovské skúšky. 
Horký Josef (1904 – 1990) – český skautský činovník od roku 1923 pôsobiaci na Slovensku. V roku 1917 
vstúpil do příbramského kmeňa Děti svobody, ktorý bol súčasťou Junáckej obce Psohlavcov. Od roku 
1919 členom Zväzu junákov – skautov RČS. Na Slovensku pôsobil v štátnej správe v Trenčíne, neskôr v 
Bratislave. Bol pri zrode SLŠ ako inštruktor a člen komisie pre vodcovské skúšky. Vykonával aj funkciu 
zástupcu vodcu SLŠ. Od roku 1937 bol vodcom SLŠ. V roku 1938 bol zvolený za krajinského náčelníka. 
Po rozpade Československa v roku 1939 sa vrátil do Čiech. 
Lantay Andrej - inštruktor a člen komisie pre vodcovské skúšky. 
Lieskovský Rudo (1907 – 1976) – Rodák z Kysúc, ktorý od roku 1921 pôsobil ako skautský činovník 
v Prešove. Zastával rôzne funkcie: okresný spravodajca (1927), župný spravodajca (1929), župný 
starosta (1938). Stál pri zrode Slovenskej lesnej školy ako inštruktor a člen komisie pre vodcovské 
skúšky. 
Lieskovský Tibor (1009 – 1975) – spolu s bratom Rudom patril medzi výrazné skautské osobnosti 
v Prešove. V roku 1929 bol ustanovený za okresného spravodajcu a v roku 1931 za krajinského 
spravodajcu pre rovering. Od roku 1929 pôsobil ako inštruktor a člen komisie pre vodcovské skúšky. 
Viedol VI. vodcovský kurz v Hornej Breznici  v roku 1935.  
Matúš Imro – ako inštruktor SLŠ pôsobil v 30-tych rokoch. V rokoch 1930 a 1931 na lesných školách 
viedol cvičné družiny. Od V. kurzu v roku 1932 už pôsobil ako riadny inštruktor. 
Nešpor Drahoslav – český skautský činovník pôsobiaci na Slovensku. Povolaním bol lekár. V SLŠ pôsobil 
od jej vzniku ako inštruktor a člen komisie pre vodcovské skúšky. Po rozpade republiky sa vrátil do 
Čiech. Podľa údajov publikovaných Milošom Miltnerom bol počas vojny z dôvodu odbojovej činnosti 
nacistami väznený. V 50-tych rokoch bol zase vyše desať rokov väznený komunistickým režimom. 
Reinchental Dezider – Inštruktor SLŠ. 
Spiro Eugen – Inštruktor SLŠ. 
Štefan Jozef – Bol pri zrode Slovenskej lesnej školy. Od roku 1937 pôsobil aj ako zástupca vodcu SLŠ.  
Žarnay Dezider – patril do novej generácie inštruktorov v druhej polovici 30-tych rokov. Skautský 
činovník z Prešova. Viedol v roku 1938 v poradí XIII. kurz – Východné Slovensko. Jeho zástupcom bol 
Imro Matuš. 
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Dievčenský odbor SLŠ 
Nešporová Viera – manželka Drahoslava Nešpora. Viedla v roku 1932 prvý a v nasledujúcich rokoch aj 
ďalšie dievčenské vodcovské kurzy. 
Štefanová Vlasta – od roku 1935 do roku 1937 prevzala vedenie dievčenských vodcovských kurzov. 
S najväčšou pravdepodobnosťou príbuzná inštruktora SLS Jozefa Štefana. 
Ungrová Miluša – skautská činovníčka pravdepodobne pôvodom z Čiech, ktorá pôsobila na Slovensku. 
Uhnáková Alžbeta (po výdaji Smatanová, 1911 - 1980) – skautkou od roku 1926. Prešla rôznymi 
funkciami od vodkyne oddielu, zboru, či členku okresného a župného vedenia. V roku bola pri zrode 
Dievčenskej lesnej školy. Na sneme v roku 1946 zvolená za miestonáčelníčku Junáka na Slovensku. 
V roku 1969 bola vyznamenaná Radom strieborného trojlístka. 
 
Lesná škola Slovenského katolíckeho skautingu 
Ozábal Vladimír (1910 – 1970) – Pochádzal zo Zlatých Moraviec. Bol najstarší zo siedmich bratov 
skautov. Skautský činovník Slovenského katolíckeho skautingu. V roku 1935 bol menovaný za vodcu 
Lesnej školy SKS. Viedol vodcovské kurzy SKS. Bol vojakom z povolania. V čase vojnovej Slovenskej 
republiky bol činný v Hlinkovej mládeži. Po vojne zo Slovenska emigroval do južnej Ameriky. 
Hlavatý Jozef – inštruktor LŠ SKS. 
Macek Alojz (1909 – 1975) – Rodák z Brodského Mikuláša, povolaním právnik, činovník SKS. Inštruktor 
lesnej školy od roku 1936. Počas 1. Slovenskej republiky patril medzi významných predstaviteľov 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a bol menovaný za hlavného veliteľa Hlinkovej mládeže. Pred 
prechodom frontu aj s rodinou evakuoval do Rakúska, neskôr emigroval do Argentíny. 
Ozábal Jozef (1916 – 1986) – Skautský činovník SKS zo Zlatých Moraviec. Mladší brat Vladimíra 
Ozábala. Inštruktor od roku 1935. Povolaním bol učiteľ. Počas vojny bol dôstojníkom armády. Bol 
zapojený do odboja. SNP sa nezúčastnil, bol v tom čase hospitalizovaný. Začiatkom roku 1945 velil 
partizánskej jednotke operujúcej na západnom Slovensku. Po vojne bol vyznamenaný strieborným 
junáckym krížom – Za vlasť 1939 – 1945. 
Maceková Emília (rod. Mihálová) – Skautská činovníčka dievčenského odboru SKS. Manželka Alojza 
Maceka. Bola pri zrode Dievčenskej lesnej školy SKS a viedla prvý vodcovský kurz SKS v roku 1937. 
 
Lesná škola Ústredia evanjelického skautingu (ÚES) 
Grandtner  Tibor (1915 – 2004) – Skautský činovník zo Zvolena. Viedol vodcovský a radcovský kurz 
Ústredia evanjelických skautov v roku 1938 v Čepčínskom háji na Turci. Z dostupných materiálov nie 
jasné, či realizácia vodcovského kurzu bola samostatnou záležitosťou ÚES, alebo sa uskutočnila 
v súčinnosti so Slovenskou lesnou školou. Skautom Zväzu junákov – skautov sa stal v roku 1926. V roku 
1937 bol ustanovený za tajomníka Ústredia evanjelických skautov, ktoré bolo súčasťou Zväzu. Ako 
inštruktor prednášal aj po 2. svetovej vojne. V roku 1968 emigroval do Holandska. Bol 
spoluzakladateľom Českého a Slovenského skautingu v exile, aj jeho prvým európskym náčelníkom. 
Vyznamenaný Radom strieborného leva. 
 
                Podstatne iná situácia nastala po 2. svetovej vojne.  Do vzdelávacie procesu prípravy nových 
vodcov oddielov sa zapojila časť predvojnových inštruktorov. Bola snaha o modernizáciu vzdelávacieho 
procesu. Okrem klasických vodcovských kurzov sa objavili aj špecializované lesné školy na prípravu 
vodcov oddielov vĺčat a nových inštruktorov lesných škôl. Rozbehnutý systém krajinských a oblastných 
lesných škôl sa pre nedostatok času už nemohol plne rozvinúť. V rokoch 1946 a 1947 nastupuje nová 
generácia inštruktorov, ktorá už na splnenie svojho poslania nemala dostatok priestoru. Na jednej 
strane sa im podarilo realizovať značný počet hlavne vodcovských kurzov v rámci oblastných lesných 
škôl. Táto skutočnosť je pozitívna a zaslúži si úctu. Na druhej strane za tak krátku dobu však skautská 
organizácia Junák na Slovensku nedokázala vytvoriť stabilnú a konsolidovanú inštruktorskú základňu, 
ktorá by dokázala zabezpečiť kvalitný chod skautského vzdelávania. Možno určitú výnimku tvorila 
Žilinská oblastná lesná škola. V roku 1948 kvalitu lesných škôl značne poškodila komunistami nanútená 
ideológia.  Likvidáciou skautingu skončilo aj skautské vzdelávanie. 
 
Junák, Slovenská krajinská lesná škola 
Balabán Anton (1912 – 1990) – Skautom v Nitre od roku 1927. Pôsobil ako inštruktor 
Západoslovenskej OLŠ. Podieľal sa na realizácii lesnej školy pod Zoborom v roku 1947. 
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Broďáni Viliam (1923 – 2014) – člen inštruktorského tímu Žilinskej OLŠ. V roku 1994 vyznamenaný 
radom Strieborného vlka. 
Gabmayer Emil (1910 – 1994) – inštruktor OLŠ. Prednášal ako inštruktor na vodcovskom kurze 
Nitrianskej oblasti v roku 1947 a na kurze pre vodcov vĺčat. 
Gronský Ján – skautský činovník z Ružomberka. Prednášal ako inštruktor v roku 1947 na 
Východoslovenskej OLŠ a viedol Lesnú školu na Hodruši v roku 1948. 
Herceg Alojz Bernard (1921 – 1983) – redaktor a spisovateľ, znalec prírody. V roku 1947 viedol 6. Kurz 
lesnej školy gilwellského typu pri obci Závod na Záhorí. V roku 1969 člen vedenia SÚLŠ poverený 
vedením odboru pre prípravu vodcov oddielov skautov.  
Institoris Ivan – Viedol prvú Žilinskú oblastnú školu pri Jánošíkove. Štábny kapitán Ivan Institoris bol 
priamym účastníkom Slovenského národného povstania. Vyznamenaný strieborným stupňom 
junáckeho kríža Za vlasť 1939 – 1945. 
Janček Ivan (1921 – 1996) – do Slovenského katolíckeho skautingu vstúpil k vĺčatám ako sedemročný. 
Po vojne bol spolu s bratom Mikulášom spoluzakladateľom Žilinskej OLŠ. V rokoch 1946 - 47 viedol 
v rámci OLŠ niekoľko vodcovských kurzov. V rokoch 1968 – 1969 bol jedným zo zakladateľov a vodca 
Slovenskej ústrednej lesnej školy. Na III. skautskom sneme v roku 1968 bol zvolený za náčelníka 
Slovenského skautingu. V roku 1969 mu bol udelený čs. rad Strieborného vlka. Do obnovy lesných škôl 
sa zapojil aj v roku 1990.  
Janček Mikuláš (1916 – 1965) – Povolaním lekár. Do Slovenského katolíckeho skautingu v Žiline vstúpil 
v roku 1932. Spolu s bratom Ivanom bol v roku 1946 zakladateľ Žilinskej oblastnej lesnej školy. 
Janota Dušan – Viedol vodcovský kurz oblastnej lesnej školy pri Nitre pod Zoborom v roku 1947. 
Špecializoval sa na vekovú kategóriu vĺčat a prednášal aj na kurzoch zameraných na prípravu vodcov 
tejto vekovej kategórie. V roku 1946 na Hodruši bol zástupcom vodcu 1. LŠ pre vodcov vĺčat. 
Janota Igor (1921 – 2008) – Do skautingu vstúpil ako vĺča v roku 1929. V roku 1946 sa podieľal na 
realizácii Krajinskej lesnej školy a v roku 1947 na Oblastnej lesnej školy v Hodruši. Ako inštruktor 
pôsobil aj v nasledujúcich obdobiach existencie skautingu. V roku 1994 mu bol udelený rad 
Strieborného vlka. 
Ozábal Ladislav (1912 – 1973) – Ďalší zo skautskej rodiny siedmich bratov Ozábalovcov. Katolíckym 
skautom sa stal v Trnave v roku 1931. Viedol v roku 1946 na Hodruši 1. KLŠ pre vodcov vĺčat. Je jedným 
z tvorcov slovenskej skautskej ľalie. Ako inštruktor aktívny aj v rokoch 1968 – 69.  V roku 1969 člen 
vedenia SÚLŠ poverený funkciou zástupcu vodcu odboru pre prípravu vodcov oddielov vĺčat. 
Schwab Bedrich (1923 – 2005) – Skautom sa stal v roku 1936 v Bratislave. Po svetovej vojne sa podieľal 
ako inštruktor na realizácii lesných škôl v Perneku, Ľubietovej a Hodruši. V roku 1994 bol vyznamenaný 
radom Strieborného vlka. 
Švoňavec Ladislav – Skautský činovník a inštruktor zo Zvolena. Podieľal sa na realizácii KLŠ  v roku 1947 
a 9. OLŠ na Hodruši.   
Vojtovič Mikuláš – Skautský činovník z Prešova, povolaním kapitán Národnej bezpečnosti (po vojne 
policajný zbor). Viedol Východoslovenskú oblastnú lesnú pri Ruských Pekľanoch v údolí Svinky. Počas 
kurzu bol ozbrojený. V blízkosti  tábora šarapatili skupiny Ukrajinskej povstaleckej armády 
(Banderovci). Vojtovič mal pôvodne viesť aj lesnú školu v roku 1948 na Hodruši. Zo služobných 
dôvodov sa jej zúčastniť nemohol, vedenie lesnej školy prevzal Gronský.  
Zelienka Ľudovít (1917 – 1977) – skautský činovník zo Zvolena. Priamy účastník SNP. Podieľal sa na 
realizácii KLŠ  a 9. OLŠ na Hodruši v roku 1947 a 4. ĽŠ pre vodcov vĺčat v roku 1948.  
 
Jurajová Lýdia (1919 – 1994, po výdaji Kyseľová) – Do skautingu vstúpila ako žiačka gymnázia v 
Trenčíne. Pripravovala, viedla a prednášala na celoslovenskej Dievčenskej lesné škole. V roku 1946 bola 
zvolená aj za celoslovenskú náčelníčku dievčenského kmeňa. Ako inštruktorka SÚLŠ  bola aktívna aj 
v rokoch 1968 – 1969. 
Smiešková – Částková – Spolu s Jurajovou pripravovala a viedla celoslovenské dievčenské vodcovské 
kurzy. 
 
                 Obdobie po roku 1968 pre skautský vzdelávací systém bolo ešte horšie, ako povojnové 
obdobie. Skauting  existoval iba dva roky. Veľmi krátko na to, aby sa vytvorila systematická príprava 
skautských vodcov. Lesné školy sa síce uskutočnili, ale v oveľa menšom rozsahu ako to bolo 
v predchádzajúcom období. Iniciatívu prevzali inštruktori oblastných lesných škôl vymenovaní v čase 
po vojne. Pozitívnym krokom bolo v roku 1969 vytvorenie vzdelávacej inštitúcie Slovenskej ústrednej 
lesnej školy. Jej zriadením bola vymenovaná aj nová generácia inštruktorov SÚLŠ. Tí však mali malé 
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možnosti uplatniť svoje znalosti a schopnosti pri príprave budúcich vodcov. Skautská organizácia 
Slovenský junák bola v apríli 1970 zrušená. Predsa ich vymenovanie malo zmysel. Väčšina z nich sa 
v roku 1990 zapojila do obnovy skautskej organizácie a v inštruktorskej činnosti pokračovali hlavne  
v prvej polovici 90-tych rokov. 
 
Slovenský junák, Slovenská ústredná lesná škola 
Okrem už vyššie spomínaných inštruktorov (Ivan Janček, Viliam Broďáni, Alojz Herceg, Lýdia Jurajová – 
Kyseľová, Ladislav Ozábal,....) v rokoch 1968 – 69 nastúpila aj nová generácia inštruktorov. 
Vaňková Iva (1925 – 2019) – skautka z Ostravy. Počas Protektorátu Čechy a Morava za odbojovú 
činnosť bola nacistami väznená.  V roku 1949 sa presťahovala na Slovensko do Bratislavy. Členka 
náčelníctva po III. skautskom sneme v roku 1968. V roku 1969 bola menovaná za zástupkyňu vodcu 
Slovenskej ústrednej lesnej školy. Spolu s ďalšími inštruktorkami (Štefániou Piknovovou, Annou 
Machovou, Elenou Seryovou,....) sa podieľala na organizovaní Dievčenskej lesnej školy v rokoch 1968 
a 1969. Na IV. sneme v Žiline v roku 1990 zvolená za miestonáčelníčku Slovenského skautingu. Po 
rozpade Českej a Slovenskej federatívnej republiky v roku 1993 sa vrátila do Čiech, kde jej bol udelený 
Rad strieborného trojlístka.  
Andrusová Galina (Halahyová, Vlčeková, 1928 – 2009) – rodáčka z Prahy. Skautkou sa stala v roku 
1937. Po vojne žila na Slovensku v Bratislave a Pezinku. Po výdaji v rokoch 1968 – 1969 vystupovala 
pod priezviskom Halahyová. Ako inštruktorka Dievčenskej lesnej školy sa aktívne podieľala na 
organizovaní vodcovských, aj radcovských kurzov v tomto období. Okrem toho zastávala funkciu 
miestonáčelníčky Dievčenskej kmeňovej rady. Na IV. sneme v Žiline v roku 1990 zvolená pod 
priezviskom Vlčeková za kmeňovú náčelníčku skautiek. Aj po roku 1990 sa naďalej venovala 
inštruktorskej činnosti. V roku 1994 vyznamenaná Radom strieborného trojlístka. 
Šréter Juraj – Po schválení štatútu SÚLŠ boli vytvorené odbory, ktorých špecializáciou mala byť 
príprava vodcov pre jednotlivé vekové skupiny. J.  Šréter bol poverený vedením odboru pre vodcov 
vĺčat. 
Dutko Juraj – V roku 1969 bol zástupcom vodcu odboru pre prípravu vodcov skautov. Skautský 
činovník z Banskej Štiavnice. Už v roku 1947 na OLŠ si skúsil prácu Inštruktora.   
Chmelo K. Dionýz – Skautský činovník z Ružomberka. Skautom sa stal už za prvej republiky. Okrem 
vodcovského kurzu SLŠ absolvoval aj katolícku LŠ v Rakúsku. V roku 1969 bol menovaný za zástupcu 
vodcu pre odbor výchovy vodcov v kategórii starších skautov a roverov. 
Rónay Eugen – Skautský činovník z Trenčína. V roku 1969 bol menovaný za vodcu pre odbor výchovy 
vodcov v kategórii starších skautov a roverov. 
V roku 1969 boli vymenovaní ďalší inštruktori Slovenskej ústrednej lesnej školy. Napr.: Jozef Červený, 
inštruktor zo Žiliny, po roku 1990 vodca Považskej oblastnej lesnej školy. Marián Kvasnica – špecialista 
na vodný skauting, od roku 1994 držiteľ Radu strieborného vlka. Ľudovít Ozábal – ďalší zo skautskej 
 dynastie bratov Ozábalovcov, od roku 1990 držiteľ čs. radu Strieborného vlka. Okrem nich to boli Jozef 
Boško, Leo Fabor, Ján Mati, Štefan Miklánek (v roku 1994 Rad strieborného vlka), Ľudovít Naništa 
a ďalší. 
Zo žien boli za inštruktorky SÚLŠ menované: Libuša Dorniaková, Kamila Kadlečíková (rod. Pilečková), 
Mária Mikulová (rod. Juhásová, držiteľka čs. Radu strieborného trojlístka v roku 1969), Zora 
Václavová, rod. Janotová a iné. 
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OBNOVENIE SKAUTINGU 
V DECEMBRI 1989 

 
 Pádom komunistického režimu v Československu bola už koncom decembra 1989 obnovená 
činnosť skautskej organizácie na Slovensku. Stalo sa tak po takmer dvadsať ročnej nútenej prestávke. 
Kvalifikovaných vodcov z obdobia 1968 – 1970 bolo veľmi málo. Činovníci z rokov 1945 – 1949 
obsadzovali väčšinou funkcie vo vyšších organizačných štruktúrach Slovenského skautingu. Mladých 
kvalifikovaných vodcov oddielov nebolo. Túto situáciu bolo nutné riešiť. Prvé dva vodcovské kurzy sa 
uskutočnil na chate Ostrô. Činnosť obnovili aj niektoré oblastné lesné školy, z ktorých najaktívnejšia 
bola Žilinská oblastná lesná škola. Radcovské kurzy zabezpečovali okresné skautské rady. Postupne 
bola zriadená Slovenská ústredná lesná škola, v čele ktorej stál Dr. Ivan Janček. Zriadená bola Rada 
inštruktorov a rozbehla sa aj klasická činnosť vodcovských kurzov v Chlapčenskej lesnej škole 
a Dievčenskej lesnej škole. Zodpovedali ponímaniu lesných škôl z obdobia rokov 1945 – 49, resp. 1968 
– 1969. Tento systém začal byť zastaralý a nezodpovedal podmienkam doby. Vzdelávací systém 
v Slovenskom skautingu sa radikálne zmenil zmenou organizačnej štruktúry organizácie na začiatku 
nového storočia. To je už ale novodobá história lesných škôl, ktorá by si zaslúžila samostatné 
spracovanie.  
 

 
 

SLŠ Horná Štubňa 
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ZÁVER 
 
 Od prvého realizovaného oficiálneho vodcovského kurzu na Slovensku ubehlo už takmer sto  
rokov. Za túto dobu  lesné školy uskutočnili desiatky vodcovských a radcovských kurzov, či iných 
špecializovaných školení pre skautských činovníkov. 
 Snahou tejto práce je zdokumentovať iba faktické údaje. Kde a kedy sa kurz lesnej školy 
uskutočnil. Kto ho viedol, ktorí inštruktori sa priamo podieľali na ich realizácii a pokiaľ to bolo možné aj 
mená absolventov týchto kurzov.  
 Práca sa nezaoberá organizačno - hospodárskym zabezpečením lesných škôl.  
 

 
 

Skautský dom SKS v Belušských Slatinách, miesta konania vodcovských kurzov SKS (archív J.Ozábal). 
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