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„Skauting je niečo mimoriadne. Vedie mladých ľudí k dobrému.“ 

„Ja som nikdy nezaprela to, že som bola skautka, ale niekedy bolo lepšie podľa toho,  
kto bol, kto nebol v našom okolí, mlčať. Žili sme v strachu.“

Jana Zajacová – v rokoch 1945 – 1948 skautka v Pardubiciach a obnovovateľka 
skautskej činnosti vo Zvolenskej Slatine v roku 1990

„Moji rodičia mali šťastie na úžasné slatinské deti, z ktorých rastú úspešní ľudia.  
Vždy vám veľmi verili a skauting bol pre nich vďaka vám porevolučnou satisfakciou  

za roky života v neslobode.”

Henryk Zajac ml. – syn manželov Zajacových

„Bolo by mojím najväčším potešením, keby som sa tam na druhom svete dozvedel,  
že sa skautom v Slatine darí. A že prežívajú tie krásne chvíle mladosti v skautingu,  

ako sme ich prežívali aj my.“

Ján Šouc – obnovovateľ činnosti skautingu vo Zvolenskej Slatine v roku 1946  
a v rokoch 1946 – 1949 vodca slatinských skautov 

„Dodnes rád vysedávam dlho do noci pri plápolajúcom ohni, hľadím do plameňov  
a rozmýšľam, spomínam...“

Milan Majtán – člen slatinského skautského oddielu v rokoch 1946 – 1949

„To, že ma otec prihlásil na skauting, považujem za jednu z najdôležitejších vecí  
v mojom živote. Vďaka tomu, že som skaut, naučil som sa väčšej sebestačnosti  

a zodpovednosti, prehĺbil sa môj vzťah k prírode a hlavne som si uvedomil  
morálne hodnoty, ktoré mi predtým unikali.“

Ondrej Smutný – slatinský skaut od roku 1994

„Skautingu vďačím za celý môj doterajší život, za to, akým človekom som, čo som  
v živote dosiahol, za prvé lásky, prvé životné skúsenosti, ale hlavne doživotných 

priateľov, ktorí stoja pri mne v ťažkých, ale aj v pekných chvíľach.”

Matej Schieber – slatinský skaut od roku 2004
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Úvod

Skautské hnutie so zameraním na výchovu detí a mladých ľudí vzniklo v roku 1907 
na juhu Anglicka. Na vtedajšie pomery sa veľmi rýchlo rozšírilo do celého sveta  
a už v roku 1937, teda tridsať rokov od vzniku, začalo pôsobiť aj vo Zvolenskej Slatine 
a s nedobrovoľnými prerušeniami činnosti funguje už 85 rokov. 

Napriek dvom pozastaveniam skautskej činnosti z dôvodu zákazu totalitnými 
režimami v rokoch 1938 – 1945 a 1950 – 1989 skauting vo Zvolenskej Slatine 
funguje dodnes. V každom čase sa našiel niekto ďalší, kto veril pozitívnemu vplyvu 
skautskej činnosti na mravnú výchovu a formovanie mládeže a skautskú činnosť  
vo Zvolenskej Slatine obnovil. V roku 1937 to bol Jozef Jombík, v roku 1946 Ján Šouc 
a v roku 1990 manželia Jana a Henryk Zajacovci. 

Pre mňa osobne je obzvlášť inšpiratívny príbeh manželov Jany a Henryka 
Zajacovcov, ktorí sa do obnovenia skautskej činnosti v roku 1990 pustili napriek 
svojmu pokročilému veku. Obidvaja mali v tom čase už pred dôchodkom. Žilo  
v nich však pevné presvedčenie, že v každej dobe, aj v každej situácii je potrebné 
venovať sa výchove detí a mladých ľudí. Skauting zažili v mladosti a po štyridsiatich 
rokoch zákazu skautskej činnosti sa rozhodli jeseň svojich životov venovať deťom  
a mladým ľuďom.

Nezlomilo ich ani to, že Jana bola na konci štyridsiatych rokov 20. storočia pre skaut-
skú činnosť komunistickým totalitným režimom väznená v Pardubiciach. Túto útlu 
knihu som sa rozhodol venovať práve im. 

Martin Cerovský Cero
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Skauting a jeho história

Skautské hnutie založil Brit Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. V lete roku  
1907 uskutočnil s dvoma desiatkami chlapcov z bohatých i chudobných rodín skú-
šobný skautský tábor na ostrove Brownsea na juhu Veľkej Británie. Po skúsenos-
tiach z prvého tábora vydal v roku 1908 v sérii brožúrok knihu Skauting pre chlap-
cov. Brožúrky sa stali trhákom, kupovali si ich chlapci aj dievčatá a tisíce z nich si 
sami začali podľa knihy vytvárať vlastné skautské oddiely. Tak sa zrodil skauting, 
ktorý sa veľmi rýchlo začal šíriť do celého sveta. Onedlho sa ku chlapcom pridali  
aj dievčatá, a tak vznikol aj dievčenský skauting. Skauting do Čiech priniesol profe-
sor pedagogiky Antonín Benjamín Svojsík v roku 1911. Prvý skautský oddiel na území 
dnešného Slovenska založil v Komárne v roku 1913 profesor Alexander Karle.

Skauting je výchovné hnutie zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého 
človeka. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá 
zahŕňa osem prvkov:

 - život v prírode: turistika, táborenie, ochrana prírody;
 - družinový systém: fungovanie v malých tímoch;
 - učenie sa činnosťou: prax, aktivity a hry, namiesto teórie učenie sa činnosťou;
 - sľub a zákon: prítomnosť stabilných hodnôt; 
 - symbolický rámec: inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť; 
 - osobné napredovanie: rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast;
 - podpora od dospelých: priateľská pomoc dospelého;
 - zapojenie komunity: záväzok a zodpovednosť voči širšiemu svetu.

Cieľom skautského programu je zlepšiť úroveň budúcej občianskej spoločnosti 
najmä z charakterovej stránky. Snaží sa nahradiť sebectvo službou, vychovávať 
mravne i telesne silného človeka, ktorý by svoje schopnosti využíval pri službe 
blížnym a svetu navôkol.

Skauting stojí na troch princípoch, ktorými sa skauti a skautky riadia. Základné 
princípy sú následne vyjadrené aj v skautskom sľube, zákone a v dennom príkaze 
dobrého skutku.

1. Povinnosť voči Bohu
 Je to viera, že nad materiálnym svetom existujú vyššie princípy, ktorými sa  
 svet riadi. Táto viera však nie je podmienená príslušnosťou ku konkrétnemu  
 náboženstvu.
2. Povinnosť voči druhým
 Vyjadruje postoj voči druhým, empatiu, toleranciu, spoluprácu, ale aj vernosť  
 krajine, rodine, prírode, vzťah k životnému prostrediu.
3. Povinnosť voči sebe
 Ide o vedomie vlastnej dôstojnosti, svojich predností i obmedzení a neustále  
 úsilie o vlastný rozvoj a rast.



6 85 rokov dobrodružstiev

Skautský zákon
Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

Skaut je verný a oddaný.
Skaut je osožný a pomáha iným.

Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
Skaut je zdvorilý.

Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

Skaut je veselej mysle.
Skaut je sporivý a hospodárny.

Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
pomáhať v každom čase svojim blížnym,

dodržiavať skautský zákon.

Skautské heslo
Buď pripravený!

Denný príkaz skautov
Každý deň dobrý skutok!

Skautská hymna
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
s nádejou na nás hľadí zem.

Slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári.
Hej, skauti, hor sa, volá deň,

volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť,
buď pripravený v každý čas

k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť,
hej, skauti, volá všetkých nás.
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Chronologický prehľad skautských udalostí  
vo Zvolenskej Slatine v rokoch 1937 – 2022



8 85 rokov dobrodružstiev

1937

Prvý skautský oddiel vo Zvolenskej Slatine
Skautské organizácie v predvojnovom období v Československu boli rozdelené podľa 
náboženskej a národnostnej príslušnosti. Existovali skauti katolícki, evanjelickí, 
židovskí, pravoslávni, nemeckí, maďarskí... V tom čase fungovalo v Československu 
viac ako dvadsať skautských organizácií, z ktorých časť bola združená v Zväze 
junákov skautov a skautiek Republiky Československej dokopy spolu so 130 000 
členmi.

Prvý skautský oddiel vo Zvolenskej Slatine založil a zaregistroval 18. januára 1937 
študent Jozef Jombík ešte počas prvej Československej republiky. Jozef Jombík 
sa so skautingom zoznámil vo Zvolene, kde bol od roku 1932 členom I. oddielu 
slovenských katolíckych skautov Zvolen. 
                
Vtedajší slatinský skautský oddiel patril do 
organizácie Slovenský katolícky skauting  
a jeho názov bol: II. oddiel skautov zlatého 
kríža vo Zvolene, keďže administratívne 
spadal pod skauting v neďalekom Zvolene. 
Tvorilo ho dvadsať chlapcov zo Zvolenskej 
Slatiny, ale aj z Vígľaša, Pstruše a Kriváňa 
vo veku 7 – 18 rokov. Napriek tomu, že 
fungoval len veľmi krátko, je to prvý záznam 
o činnosti skautov vo Zvolenskej Slatine.

1938 – 1945

Prerušenie skautskej činnosti počas vojnového Slovenského štátu
V roku 1938 bola na území dnešného Slovenska na základe rozhodnutia slovenskej 
autonómnej vlády nedobrovoľne ukončená a zakázaná činnosť skautských spolkov. 
Skauti museli odovzdať všetok svoj majetok do rúk miestnym veliteľom Hlinkovej 
gardy.

Na výchovu detí a mládeže bola založená nová organizácia Hlinkova mládež 
podliehajúca novému politickému zriadeniu, ktorá prevzala množstvo prvkov 
zo skautského programu. Bola to však organizácia postavená na úplne odlišných 
hodnotách ako skautské hnutie. To dokazuje aj jej neskoršia intenzívna medzinárodná 
spolupráca s podobnými totalitnými a polovojenskými organizáciami fungujúcimi 
v tom čase, ako napríklad nemeckou Hitlerjugend, chorvátskou ustašovskou 
mládežou Savez Hrvatskog Junaka aj talianskou fašistickou mládežou Gioventu 
Italiana del Littorio.

Skautský preukaz Jozefa Jombíka
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1945

Obnovenie činnosti skautov v obnovenom Československu
V júni 1945 sa spolu s ukončením vojny obnovila aj činnosť skautov v Československu. 
Na rozdiel od predvojnových čias už vznikla len jedna veľká spoločná skautská 
organizácia, ktorá v nasledujúcich rokoch dosiahla veľkosť až 250 000 členov  
a členiek z celého Československa. 

Rozsah vtedajších skautských aktivít ilustruje aj vydávanie skautského týždenníka 
Junák alebo skautské správy vysielané každý štvrtok podvečer prostredníctvom 
rozhlasu. 

1946

Obnovenie činnosti slatinských skautov
V roku 1945 sa so skautskými myšlienkami počas štúdia pedagogiky v Banskej 
Štiavnici zoznámil ďalší mladík zo Zvolenskej Slatiny a bol ním Ján Šouc Johny. 

Absolvoval oblastnú chlapčenskú vodcovskú lesnú školu 12. – 24. augusta 1946 
na skautskom táborisku neďaleko Banskej Hodruše pri Banskej Štiavnici, aby sa  
pripravil na vedenie skautského oddielu, ktorý plánoval vo Zvolenskej Slatine 
obnoviť. 

Krátko po návrate z Banskej Hodruše domov obnovil činnosť slatinského skautského 
oddielu počas prvého spoločného stretnutia 26. augusta 1946 so záujemcami  
v čakárni miestnej železničnej zastávky.

Skautské schôdzky v nasledujúcich mesiacoch prebiehali najmä vonku v prírode  
v bani za Hájom, ale aj na kopci Prosisko neďaleko dediny. 

Ján Šouc na oblastnej chlapčenskej lesnej škole v Hodruši  v lete roku 1946
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1947

Slatinskí povojnoví skauti
V januári roku 1947 sa slatinskí skauti 
oficiálne zaregistrovali do Junáka – 
Československého skautingu. 

Vo februári roku 1947 si zakúpili bábky, 
vyrobili kulisy a zriadili kočovné  
divadlo, s ktorým chodili v nasledujú-
cich mesiacoch na pravidelné zájazdy 
po okolitých dedinách. Na prevoz 
materiálu im slúžila kára, ktorú volali 
„Berta“.

Počas leta roku 1947 Ján Šouc Johny 
pokračoval v skautskom vzdelaní  
a 29. 6. – 9. 7. 1947 sa zúčastnil Kra-
jinskej lesnej školy pre výchovu 
inštruktorov na skautskom táborisku 
neďaleko Banskej Hodruše pri Banskej 
Štiavnici.

16. augusta 1947 slatinskí skauti 
zorganizovali tanečný večierok, z kto-
rého zisk použili na nákup skautských 
potrieb.

Posledný augustový týždeň roku 1947 
sa vydali na ich prvý skautský tábor 
neďaleko Zvolenskej Slatiny do Žeravíc 
v doline pod Korčínom. 

Počas roka sa zapájali aj do rôznych 
obecných podujatí, ako napríklad 
čestná stráž 4. mája pri buste M. R. 
Štefánika, Deň matiek a pod.

V rokoch  1947 – 1948 fungovala  
vo Zvolenskej Slatine aj družina 
mladších skautov – vĺčat  pod vedením Jozefa Vinkoviča. Schádzali sa  v budove 
terajšieho obecného úradu v jeho východnej časti. Každé stretnutie začínalo 
pokrikom: „Hav, hav, hav, všetkým vlkom tretej smečky zdar, zdar, zdar!”

Maľba skautského táboriska v Žeraviciach 
uchovaná v skautskej kronike

Zájazd s kočovným divadlom

Čestná vstupenka na skautský tanečný večierok 
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1948

Skauting opäť v nemilosti
Komunistický prevrat vo februári 1948 zvrátil aj povojnový vzostup skautského 
hnutia v Československu. Skauting sa stal hrozbou pre nastupujúci totalitný 
komunistický režim, keďže vychovával slobodných mladých ľudí. Postaveniu 
skautingu vo vtedajšom Československu neprospievalo ani to, že vznikol  
v Anglicku, teda v západnej Európe, ktorá bola v tom čase už považovaná za krajinu 
z „nepriateľského bloku“. 

Skauting taktiež viedol mladých ľudí k duchovnu a viere, že existuje aj iný ako 
len materiálny rozmer sveta. Komunistický režim postavený na materiálnych 
princípoch, ktorý popieral existenciu Boha, nemohol zniesť organizáciu skautského 
typu v štáte, kde sa ujal moci. Režim vymenil vedenie skautskej organizácie za ľudí 
lojálnych nastupujúcej komunistickej strane a zriadil Ústredný akčný výbor Junáka, 
ktorý organizáciu 6. marca 1948 začlenil do „SSM – Sväzu slovenskej mládeže“,  
v tom čase už jedinej povolenej organizácie mládeže na Slovensku, čo bolo prvým 
krokom k postupnému rozpusteniu skautskej organizácie. 

Slatinskí skauti pokračovali v činnosti, ale už nám nezanechali toľko záznamov  
ako v predchádzajúcom období. V lete roku 1948 zorganizovali skautský tábor na lúke  
v časti Geberanica pri horárni medzi Zvolenskou Slatinou a Slatinkou.

1949

Posledný skautský tábor
Na jar v roku 1949 sa slatinskí skauti rozhodli, že by chceli ísť táboriť na nejaké 
vzdialenejšie miesto od Zvolenskej Slatiny. Vybrali sa teda hľadať miesto na tábo-
renie vlakom okolo Terchovej a Tižiny, nakoniec sa rozhodli pre miesto na Poľane 
nad Hriňovou.

Posledný tábor slatinských skautov sa 
konal v lete roku 1949 pri Bratkovom 
moste nad Hriňovou. Cestovali tam 
zo Zvolenskej Slatiny aj s táborovým 
materiálom vlakom do obce Kriváň  
a následne úzkorozchodnou želez-
ničkou do Hriňovej, ktorá v tom čase 
ešte premávala.

Tábor na Poľane v lete roku 1949
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Pokyn z Ústredného akčného výboru Junáka po februárovom komunistickom prevrate
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Viac záznamov nám z tohto obdobia už nezanechali. V roku 1949 postupne smeroval 
skauting v Československu k zániku. Objavili sa prvé prenasledovania skautov  
a skautiek nastupujúcim komunistickým totalitným režimom. 

Nikto z vtedajších slatinských skautov nebol za skautskú činnosť obvinený a ani 
nevstúpil do konfrontácie s novým totalitným komunistickým režimom. 

V nasledujúcich rokoch sa z niektorých členov slatinského skautského oddielu stali 
známe osobnosti slovenskej kultúry a tvorby:

 - Ján Šouc Johny: spoluzakladateľ Podpolianskych slávností v Detve v roku 1966,
 - Milan Majtán: významný slovenský jazykovedec, nositeľ Pribinovho kríža  

II. triedy,
 - Štefan Martin Sokol: dramatik, publicista, scenárista a esejista,
 - Ján Kulich Muha: akademický sochár a rektor Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave.

1950 – 1989

40-ročná prestávka
Skautská organizácia v celom Československu a aj vo Zvolenskej Slatine pod poli-
tickým tlakom vládnucej komunistickej strany postupne zanikala. 

Posledná zmienka o činnosti slatinských 
skautov sa nachádza v kronike rím. 
kat. farnosti vo Zvolenskej Slatine a je  
z obdobia Veľkej noci v roku 1950, keď  
v slatinskom rím. kat. kostole strážili  
Boží hrob. 

V tom čase sa už začínali o skautskú 
činnosť zaujímať aj dievčatá, avšak 
politická situácia už neumožnila 
plný rozvoj dievčenského skautingu 
vo Zvolenskej Slatine. Na to si bolo 
potrebné počkať ďalších štyridsať rokov. 

Skauting v Československu bol vládnou mocou oficiálne zakázaný 13. septembra 
1950. Tento zákaz na dlhých štyridsať rokov ukončil činnosť skautov vo Zvolenskej 
Slatine. 

Spolu so zákazom skautskej činnosti začala zámerná diskreditácia skautského 
hnutia. Dobová propaganda označila skauting ako buržoáznu organizáciu 
zameranú na výchovu špiónov a záškodníkov.

Slatinskí skauti a skautky strážiaci Boží hrob 
počas Veľkej noci v roku 1950
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Počas krátkeho politického uvoľnenia v rokoch 1968 – 1970, keď bol skauting  
v Československu na krátky čas povolený, k obnoveniu skautingu vo Zvolenskej 
Slatine nedošlo. V tom čase však už vo Zvolenskej Slatine žili manželia Jana a Henryk  
Zajacovci, ktorí o dvadsať rokov neskôr zohrali kľúčovú úlohu pri obnove slatinského 
skautingu po roku 1989. 

1989

Nežná revolúcia a obnova skautského hnutia
17. novembra 1989 vyšli v Prahe do ulíc študenti a odštartovali Nežnú revolúciu, 
ktorá viedla k pádu totalitného komunistického režimu a umožnila obnovu 
skautingu v Československu. 

2. decembra 1989 sa v Mestskej knižnici v Prahe konalo prvé zhromaždenie  
bývalých skautských činovníkov, ktorého sa zúčastnili stovky skautských vedúcich 
z Čiech, Moravy a Slovenska. Na stretnutí sa čítalo sedembodové vyhlásenie, ktoré 
tvorilo ideový základ obnovy skautingu v Čechách a na Morave. O tri dni neskôr,  
5. decembra 1989, bola obnovená skautská činnosť aj na území dnešného Slovenska. 

1990

Manželia Zajacovci obnovili skauting vo Zvolenskej Slatine
Manželia Jana a Henryk Zajacovci, napriek svojmu pokročilému veku, na jar 
roku 1990 obnovili činnosť slatinského skautingu a 5. mája 1990 zaregistrovali 
prvý oddiel mladších skautiek: roj včielok Zvolenská Slatina, ktorý viedla jeho 
zakladateľka Jana Zajacová.

Taktiež poskytli na skautskú činnosť aj ich vlastný dom na Ulici ČSA 25, ktorý bol  
na skautské schôdzky nepravidelne využívaný až do roku 2004.

Jana pochádzala z Čiech, kde sa po II. svetovej vojne stala členkou 7. dievčenského 
oddielu skautiek Pardubice. Henryk bol zase skautom pred aj po II. svetovej vojne  
v Banskej Štiavnici. 

1991

Vznik oddielu skautiek
Do skautingu prišli aj staršie dievčatá a 1. 1. 1991 bol zaregistrovaný 1. oddiel skautiek 
Zvolenská Slatina s počtom devätnásť členiek.
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1992

Skautský tábor po 43-ročnej prestávke
V lete roku 1992 sa po prvýkrát od obnovenia 
činnosti vďaka sponzorom, rodičom detí 
a početným priateľom skautingu konal  
v doline Ľubica neďaleko Zvolenskej 
Slatiny letný skautský stanový tábor  
v dĺžke sedem dní a s počtom dvadsaťšesť 
členiek.

1994

Vznik oddielu skautov
V roku 1994 vznikol chlapčenský skautský 
oddiel s počtom devätnásť členov  
pod vedením Henryka Zajaca. Od jesene 
roku 1994 fungoval už pravidelný skautský 
program pre dievčatá aj chlapcov.

Skautská klubovňa pri škole
V tomto roku obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo bezplatný prenájom skaut-
skej klubovne na Ulici T. Vansovej 2,  
v budove bývalej policajnej stanice. 
Na tomto mieste fungovali slatinskí 
skauti a skautky v rokoch 1994 – 2008.  
V súčasnosti je na mieste pôvodnej budovy 
postavená Galéria Jána Kulicha, ktorý 
bol tiež členom slatinského skautského 
oddielu v rokoch 1946 – 1949.

Nová generácia skautských vedúcich
V rokoch 1994 – 2002 sa k manželom 
Zajacovým postupne pridali ďalší spolu-
pracovníci: Juraj Mazúch, Ivan Brachna, 
Martin Fabík st., Miroslav Holík a ďalší. 

Spoločne organizovali letné skautské 
tábory, výlety, družinovú činnosť a pôvodne  
z malého oddielu skautiek vybudovali 
veľký skautský zbor.

Skautský tábor v doline Ľubica v lete roku 
1992

Budova na Ulici T. Vansovej 2, v ktorej bola 
skautská klubovňa v rokoch 1994 – 2008

Ivan Brachna a Juraj Mazúch na jednom  
z prvých skautských táborov v 90-tych rokoch
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1995

Svetové skautské jamboree v Holand-
sku
V roku 1995 sa na medzinárodnom 
skautskom stretnutí 18. svetovom 
skautskom jamboree v Holandsku zú-
častnila slatinská skautka Mirka Škor-
ňová Šipka. 

Skautský tábor pre dievčatá aj chlapcov 
V lete roku 1995 sa uskutočnil prvý 
skautský tábor, na ktorom sa zúčastnili 
dievčatá aj chlapci, ktorí rozšírili rady 
slatinského skautingu na jeseň v roku 
1994. 

1996

Táborenie pod Korčínom vedľa chaty 
rodiny Turačekovej
V lete roku 1996 sa uskutočnil prvý 
skautský tábor v doline pod Kočínom 
na lúke vedľa chaty rodiny Turačekovej. 
Toto miesto bolo viac ako desať rokov, 
až do roku 2007, pravidelne využívané 
na letné skautské tábory slatinského 
skautského zboru. 

1999

Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina
23. 2. 1999 bol zaevidovaný slatinský skautský zbor pod oficiálnym názvom 
Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina.

Slovenskí skauti a skautky na svetovom 
skautskom jamboree v Holandsku

Slávnostný oheň na tábore v Ľubici v roku 1995

Skautský tábor v doline pod vrcholom Korčín  
v lete roku 1997
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2000

Skautský zbor získal právnu subjektivitu
12. apríla 2000 získal slatinský skautský zbor právnu subjektivitu, bolo mu pridelené 
IČO a stal sa organizačnou zložkou občianskeho združenia Slovenský skauting.

2001

Skautský zbor veľký ako veľryba
V januári roku 2001 sa v slatinskom skautskom zbore zaregistrovalo rekordných 
osemdesiatštyri členov. Takáto početná členská základňa odvtedy už nikdy nebola 
prekonaná.

2003

Skautský oddiel v Očovej
V roku 2003 sa slatinský skautský zbor z iniciatívy slatinského skauta Petra Pavlíka 
pokúsil založiť skautský oddiel v Očovej. Jeho činnosť sa však nepodarilo udržať.

2005

Rekonštrukcia skautskej klubovne a náučný chodník
V lete starší skauti a skautky zrekonštruovali skautskú klubovňu na Ulici  
T. Vansovej 2. Vybudovali dovtedy chýbajúce WC, opravili omietky v miestnostiach 
a natreli okná. Významnú úlohu pri týchto rekonštrukčných a stavebných prácach 
zohral slatinský skaut Juraj Mazúch.

Žiaľ, tento zrekonštruovaný priestor,  
na ktorom slatinskí skauti a skaut- 
ky odpracovali množstvo dobro-
voľníckych hodín, mohol slatinský 
skautský zbor využívať len tri roky.

Vďaka iniciatíve slatinskej skautky 
Jany Pavlíkovej okrem rekonštrukcie 
skautskej klubovne vybudovali 
slatinskí skauti a skautky počas 
jesene náučný chodník s názvom  
Po zaujímavostiach Zvolenskej Slatiny 
a jej okolia. Osádzanie tabule náučného chodníka



18 85 rokov dobrodružstiev

2006

Umrel Henryk Zajac
V januári roku 2006 po ťažkej chorobe umrel Henryk Zajac, jedna z najvýznamnej-
ších osobností slatinského skautingu po roku 1989. Zanechal množstvo skautských 
metodických textov a výrobkov z dreva, ktoré zdobia slatinskú skautskú klubovňu 
dodnes. 

Oprava židovského cintorína vo Zvolenskej Slatine
Pred letom v roku 2006 sa slatinskí skauti a skautky pustili do obnovy židovského 
cintorína na okraji dediny. V rokoch 2006 – 2007 odstránili náletové kroviny, ktoré 
zarástli cintorín a opravili kamenný múrik ohraničujúci cintorín, pretože bol už 
značne poškodený. Následne bol projekt rekonštrukcie tohto miesta na niekoľko 
rokov pozastavený.
 
Zážitkový kurz OTAN 
Na jeseň roku 2006 mladá generácia 
odrastených skautov a skautiek založila 
zážitkový kurz OTAN – Oľutuješ to, ak 
neprídeš! Kurz bol určený pre radcov 
a radkyne skautských družín z celého 
Slovenska, ktorí  na týchto kurzoch 
zbierali inšpiráciu na ďalšiu skautskú 
činnosť a osobnostný rozvoj. 

V rokoch 2006 – 2016 sa uskutočnilo 
jedenásť ročníkov týchto jedinečných 
zážitkových kurzov v celkovej sumárnej 
dĺžke trvania 64 dní. Za ten čas sa ho 
zúčastnilo až 260 skautov a skautiek  
z 29 skautských zborov. Projekt presia-
hol hranice Zvolenskej Slatiny a prácu 
v realizačnom tíme zážitkového kurzu 
si postupne vyskúšalo tridsať mladých 
ľudí zo šiestich skautských zborov. 

Jedno z mnohých dobrodružstiev OTAN-u v roku 
2011

Simulovaný koncert kapely Kraftwerk na OTAN-e 
v roku 2014
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2007

100 rokov skautingu vo svete
V roku 2007 sa slatinskí skauti a skautky 
zapojili do celosvetových osláv 100 
rokov skautingu vo svete a 1. augusta 
2007 privítali východ slnka a s ním 
príchod nového skautského storočia 
na vrchole Javorie nad Zaježovou.

2008

Skautský časopis Korčín 
V roku 2008 slatinskí skauti a skautky 
založili časopis Korčín, ktorý vychádzal 
s periodicitou každé dva mesiace 
najbližších päť rokov. Boli v ňom 
uverejnené desiatky článkov a dnes 
tvorí kroniku časti histórie slatinského 
skautingu v rokoch 2008 – 2012.

Kuchársky tím Havlíkovci
Po odchode starších členov z aktív-
nej skautskej činnosti vznikla 
generačná priepasť, ktorú sa 
rozhodli premostiť rodičia členov: 
Jakub a Eva Havlíkovci, ktorí sa  
v rokoch 2008 – 2012 každoročne 
zúčastňovali na letných skautských 
táboroch, počas ktorých dobrovoľnícky 
varili.

Slatinskí skauti a skautky vítajúci východ nového 
storočia skautingu na vrchole Javorie

Časopis Korčín

Jakub a Eva Havlíkovci na skautskom tábore  
v roku 2008
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Stredoeurópske jamboree v Poľsku
V auguste sa deväť slatinských skaut- 
ov a skautiek zúčastnilo 9. stredo-
európskeho jamboree Silesia na juhu 
Poľska neďaleko Katovíc. 

Sťahovanie do novej klubovne
V septembri roku 2008 sa slatinský 
skautský zbor musel presťahoval  
do novej skautskej klubovne na Ulici 
SNP 26, kde sídli dodnes. Pôvodný 
priestor na Ulici T. Vansovej oproti 
základnej škole, v ktorom sídlil  
v rokoch 1994 – 2008, obec predala  
a dnes na mieste pôvodnej budovy 
stojí Galéria Jána Kulicha.

2009

Roverská patrola Amundsenove deti, kvalitnejší program a celoročná etapová hra
Postupne začala odrastať nová generácia skautov a skautiek, ktorá si na jar v roku 
2009 založila roverskú patrolu Amundsenove deti. 

Zúčastňovali sa množstva skautských 
metodických kurzov, celoslovenských 
aj medzinárodných akcií. Skúsenosti 
prenášali aj do prípravy programu 
družín, ktorým v tom čase radcovali  
a zároveň stále skvalitňovali aj ce- 
loročný program na podujatiach 
cez víkendy. Počas skautského 
roka 2009/2010 slatinskí skauti 
a skautky pripravili po prvýkrát  
v histórii slatinského skautského zboru 
celoročnú etapovú hru na motívy 
príbehu Pán prsteňov. 

Slatinskí skauti a skautky na stredoeurópskom 
jamboree v Poľsku

Úvodná víkendová akcia etapovej hry v Slatinke 
na jeseň v roku 2009
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2010

Výstava Skauting nás baví
Na jar v roku 2010 pripravili slatinskí 
skauti a skautky v kultúrnom dome 
výstavu „Skauting nás baví!“ s cieľom 
prezentovať skautskú činnosť pre širo-
kú slatinskú verejnosť.

Umrel Juraj Mazúch
V júli v roku 2010 umrel po ťažkej 
chorobe Juraj Mazúch, ďalšia 
významná osobnosť slatinského 
skautingu po roku 1989.

Výroba podsadových stanov
V rokoch 2010 – 2011 si slatinskí skauti 
a skautky s výraznou stolárskou 
pomocou jedného z rodičov Jozefa  
Fekiača zaobstarali štrnásť podsa-
dových stanov, ktoré vymenili pôvodné 
používané turistické stany a výrazne 
zlepšili možnosti táborenia vo voľnej 
prírode.

Juraj Mazúch (prvý zľava) počas vydávania 
obeda na tábore v roku 2004 

Jozef Fekiač počas výroby drevených dielov  
na podsadové stany

Výstava Skauting nás baví! v roku 2010
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2011

Vznikla skautská záhrada
V roku 2011 získali slatinskí skauti  
a skautky okrem budovy na Ulici SNP 
26 do dlhodobého prenájmu od obce 
aj skautskú záhradu za budovou a po-
čas prvého roka tam vybudovali plot, 
altánok a rozostavali lezeckú stenu. 

Svetové jamboree vo Švédsku
V lete roku 2011 sa slatinský skaut 
Martin Cerovský Cero zúčastnil ako 
vedúci slovenskej skupinky skautov  
22. svetového skautského jamboree, 
ktoré sa konalo na juhu Švédska.

2012

Stredoeurópske jamboree na Sloven-
sku
V lete roku 2012 sa jedenásť slatin-
ských skautov a skautiek zúčastnilo  
na 11. stredoeurópskom jamboree, 
ktoré sa konalo na Slovensku v Kráľovej 
Lehote pod Tatrami. 

Slatinský skaut Michal Parobok prinášajúci 
slovenskú vlajku na pódium počas úvodného 
ceremoniálu

Kopanie základov pod lezeckú vežu v skautskej 
záhrade
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2013

Festival GUČA umenia
Na jar v roku 2013 slatinskí skauti  
a skautky založili pre verejnosť mul-
tižánrový festival súčasného umenia vo 
Zvolenskej Slatine a nazvali ho festival 
GUČA umenia. Počas leta pripravili 
jeho 1. ročník, ktorý sa konal v skautskej 
záhrade.

Skautská záhrada
V lete bola počas dobrovoľníckych 
brigád dokončená lezecká stena a tiež 
sa pomaly začali finalizovať úpravy 
skautskej záhrady. 4. októbra 2013 sa 
do prác v skautskej záhrade zapojilo 
viac ako štyridsať dobrovoľníkov v rámci 
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva 
spoločnosti O2 Slovensko. Firemní 
dobrovoľníci zrealizovali veľkú výsadbu 
viac ako päťdesiat ovocných kríkov  
a dokončili lezeckú vežu. Po ukončení 
prác v skautskej záhrade sa rozbehla 
aj rozsiahla  rekonštrukcia interiéru 
skautského domu. 

2015

Dedinská sauna
Od apríla do októbra v roku 2015 
slatinskí skauti a skautky postavili  
v skautskej záhrade dedinskú saunu. 
Stavbu navrhol slatinský skaut a vtedy 
ešte len študent architektúry Matej 
Fekiač Feky. Táto jedinečná verejná 
nekomerčná dedinská sauna je za do-
brovoľný príspevok otvorená každú 
zimu od októbra do apríla a teší sa 
veľkému záujmu zo strany nielen 
slatinskej verejnosti.

1. ročník festivalu GUČA umenia, ktorý sa konal 
v skautskej záhrade

Stavba dedinskej sauny slatinskými skautmi  
a skautkami počas letných prázdnin v roku 2015 

Práce v skautskej záhrade v roku 2013
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Pokračovanie rekonštrukcie židov-
ského cintorína vo Zvolenskej Slatine
Na židovský cintorín sa slatinskí 
skauti a skautky vrátili po ôsmich 
rokoch v lete roku 2015. Osadili 
na cintoríne informačnú tabuľu. 
Odstránili náletové kroviny, ktoré stihli 
dorásť, a zo severnej strany cintorína 
vysadili lipovú alej. Rekonštrukcia 
pokračovala aj v roku 2016. Vyrobili  
a osadili na cintoríne kamenno-
drevené lavičky, vybudovali novú 
kamennú podlahu v torze vstupnej 
brány a dali zhotoviť konštrukčný plán 
obnovy strechy na vstupnej bráne do 
cintorína.

Rozvoz Betlehemského svetla na vlakovej trati Zvolen – Krupina
Slatinskí skauti a skautky každoročne v predvianočnom období prinášajú  
do Zvolenskej Slatiny Betlehemské svetlo. Ľudia si tento plamienok pokoja a mieru 
môžu odpáliť ráno na Štedrý deň po svätej omši pred rím. kat. kostolom a večer  
po službách Božích pred evanjelickým kostolom. 

Pred Vianocami v roku 2015 sa slatinskí 
skauti a skautky rozhodli priviezť 
Betlehemské svetlo do novej časti 
Slovenska. V spolupráci s Klubom 
historickej techniky pri rušňovom 
depe Zvolen sa 19. decembra 2015 
vydali na jazdu historickým vláčikom 
z roku 1948 na železničnej trati Zvolen 
– Krupina. Ľudia z dedín Podzámčok, 
Dobrá Niva, Pliešovce a Krupina čakali 
na železničných zastávkach a prišli si 
hromadne odpaľovať Betlehemské 
svetlo. 

Pre ľudí z dedín ležiacich na železničnej trati Zvolen – Krupina to bola jedinečná 
príležitosť, keďže v rokoch 2003 – 2018 na tejto vlakovej trati osobné vlaky nejazdili 
a teda ani skauti Betlehemské svetlo nerozvážali. 

Slatinskí skauti a skautky stojaci pred historickým 
vláčikom počas rozvozu Betlehemského svetla 
na železničnej trati Zvolen – Krupina v roku 2015

Dobrovoľnícka brigáda na slatinskom židovskom 
cintoríne v roku 2015
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2016

Slatinský skautský zbor sa stal 
uznávanou organizáciou občianskej 
spoločnosti na Slovensku
Organizácia Voices zaradila slatin-
ský skautský zbor medzi desať 
inšpiratívnych projektov mladých ľudí 
na Slovensku v roku 2016 a jeho činnosť 
bola prezentovaná na konferencii 
Jump. 

V lete sa príbeh slatinského skautského 
zboru ocitol aj na festivale Pohoda pri 
Trenčíne v rámci programu „Mladí 
ľudia menia Slovensko“. 

O činnosti slatinských skautov vznikol dokumentárny film
Počas roku 2016 slatinskí skauti a skautky natočili 47-minútový dokumentárny film 
„Skauti spod Kočína“, ktorý zmapoval minulosť aj súčasnosť skautov vo Zvolenskej 
Slatine. 

GUČA večery a občianske združenie GUČA umenia
Ako ďalší kultúrny projekt slatinských skautov a skautiek, okrem organizovania 
letného festivalu, vznikla v januári roku 2016 snaha aj o vytvorenie kultúrneho 
centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina. Táto snaha 
bola zameraná najmä na obnovenie premietania filmov v bývalom Kine Pokrok, 
ktoré sa konalo v pravidelných mesačných intervaloch. Od januára 2016 do júna 
2020 sa uskutočnilo až štyridsaťdva menších kultúrnych podujatí, ktoré získali 
pomenovanie GUČA večery. 

Na konci roku 2016 slatinskí skauti 
a skautky založili nové občianske 
združenie GUČA umenia, pod ktoré 
prešlo organizovanie letného festivalu 
aj prevádzka celoročného kultúrneho 
centra v bývalom Kine Pokrok 
Zvolenská Slatina, ktoré fungovalo  
v rokoch 2016 – 2020. 

Slatinský skaut Martin Cerovský rozpráva príbeh 
slatinského skautského zboru na konferencii 
Jump

Divadelné prestavenie počas 4. ročníka festivalu 
GUČA umenia v roku 2016
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2017

80 rokov slatinského skautingu 
V apríli roku 2017 slatinskí 
skauti a skautky pripravili podu- 
jatie pre verejnosť 80 rokov skautingu 
vo Zvolenskej Slatine (1937 – 2017). 

V kultúrnom dome mal premiéru 
dokumentárny film Skauti spod 
Korčína. Pri tejto príležitosti bola  
na stene skautského domu na Ulici 
SNP 26 odhalená pamätná tabuľa,  
v skautskej záhrade vysadený pamätný 
strom a na podujatí boli udelené 
vyznamenania ľuďom, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj skautingu vo Zvolenskej 
Slatine.

Cena Nadácie Orange v kategórii 
Komunitný rozvoj
V máji roku 2017 počas slávnostného 
galavečera, ktorý sa konal v brati-
slavskej Starej tržnici za prítomnosti 
prezidenta Slovenskej republiky, 
zástupcov mimovládnych organizácií, 
médií a pozvaných hostí, bola 
slatinskému skautskému zboru 
udelená Cena Nadácie Orange za rok 
2016 – 3. miesto v kategórii Komunitný 
rozvoj.

Odhaľovanie pamätnej tabule počas podujatia 
80 rokov skautingu vo Zvolenskej Slatine

Preberanie Ceny Nadácie Orange za rok 2016  
v bratislavskej Starej tržnici. Na obr. Matej Fekiač 
(prvý zľava) a Martin Cerovský (prvý sprava) 

Slávnostná vatra v skautskej záhrade počas 
podujatia 80 rokov skautingu vo Zvolenskej 
Slatine
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2018

Skautský tábor so skautmi a skautkami 
z Belgicka
Počas tábora v údolí riečky Hučava 
neďaleko Očovej v lete roku 2018 sla-
tinskí skauti a skautky privítali na pár 
dní skautov a skautky z belgického 
Bruselu. 

2020

Prerušenie činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19
V marci roku 2020 zasiahla Slovensko celosvetová pandémia ochorenia COVID-19. 
V rámci protiepidemiologických opatrení sa čiastočne pozastavil život v krajine. 
Opatrenia sa nevyhli ani skautingu a od polovice marca do začiatku júna a následne 
na jeseň od polovice októbra do konca roka bola prezenčná skautská činnosť 
pozastavená. 

Založená tradícia behov slatinským 
chotárom
V roku 2020 slatinskí skauti a skautky 
založili pre širokú bežeckú verejnosť 
tradíciu behu slatinským chotárom.  
V septembri 2021 sa konal 0. ročník 
behu „Slatinskô prplenia, len sa 
nevyprpliť!“ s účasťou 123 bežcov. 

Spoločný skautský tábor slatinských a belgických 
skautov a skautiek neďaleko Očovej

Pretekári 0. ročníka  behu „Slatinskô prplenia,  
len sa nevyprpliť!„ vybiehajúci na trať slatinským 
chotárom
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2021

Šesť mesiacov bez stretávania
Pandémia ochorenia COVID-19 a s ním súvisiace obmedzujúce opatrenia pokračovali 
aj v roku 2021. Prezenčná skautská činnosť bola pozastavená od začiatku roka  
do polovice mája. Potom opäť na jeseň od polovice novembra do konca roka. 

Družina Bubliniek vo finále súťaže 
Družina roka 2021

Slatinské skautky z družiny Bublinky 
sa prebojovali v lete ako prvé skautky 
zo Zvolenskej Slatiny do finále celoslo-
venskej skautskej súťaže Družina roka 
2021, kde sa umiestnili na 3. mieste.

2022

Skautské centrum Zvolenská Slatina 

Na jar v roku 2022 bol dobudovaním kuchyne ukončený projekt rekonštrukcie 
skautského domu a budovania priestoru skautskej záhrady na Ulici SNP 26. 

V rokoch 2008 – 2022 slatinskí skauti a skautky 
odpracovali na rekonštrukčných a stavebných 
prácach viac ako 13 000 dobrovoľníckych 
hodín úplne zadarmo a preinvestovali viac 
ako 40 000 eur, ktoré postupne získali 
prostredníctvom grantov z rôznych nadácií, 
ale aj od individuálnych a firemných darcov. 
Do stavebných prác sa aktívne zapojili okrem 
slatinských skautov a skautiek aj viacerí 
rodičia detí, firemní dobrovoľníci, ale aj skauti  
a skautky z celého Slovenska. 

Najviac času a energie stavebným prácam 
venoval jeden z rodičov Stanislav Cerovský, 
vďaka jeho zanieteniu a obetovaniu času má 
slatinský skautský dom a záhrada podobu, ako 
ju poznáme dnes. 

Družina Bubliniek na celoslovenskej skautskej 
súťaži Družina roka 2021

Stanislav Cerovský počas stavebných 
prác v skautskom dome
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Príbehy slatinských skautov a skautiek
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Spomienky Milana Majtána

Nasledujúci text napísal Milan Majtán na sklonku svojho života formou listu 
na písacom stroji, ktorý sa rozhodol venovať slatinskému skautskému zboru�

Slatinský povojnový oddiel viedol budúci učiteľ Jano Šouc, zo „starších“ chodili medzi 
nás Jano Sanitrár, Martin (Štefan) Sokol, Jano Ferienčík (Bašniar), z „mladších“ Paľo 
Ostrolucký, Jano Borguľa, Jano Pavlík (Šuster), Paľo Virguľa, Paľo Ferienčík a ďalší.

Klubovňu sme mali v samostatnom domčeku v prednej časti Červeňovie dvora vedľa 
Šteflovej jatky. Najčastejšie sme sa však schádzali vonku v prírode, obyčajne v baničke 
za Hájom. Nikdy predtým ani potom som nezažil takú vnútornú disciplínu ako pri 
skautskej činnosti. Ako deti sme si naozaj dobrovoľne pestovali vynikajúci vzťah  
k prírode, učili sme sa poznávať vtáky, rastliny, kamene, oblaky, pohybovať sa v hore 
ako jej priatelia a ochrancovia, ohnisko pri odchode zahasiť a popol pozakrývať – a to 
všetko som si zachoval dodnes.

Posledný skautský tábor sme absolvovali ešte v roku 1949 pri Bratkovskom moste 
za Hriňovou. Bolo nás dvadsaťdva. Robili sme aj verejnoprospešnú „brigádu“, kopali 
sme jarok na privádzanie vody ku pstružej liahni. Ktovie, či tam ešte stojí. Za prácu 
sme dostali aj osobitné potravinové lístky, bolo to v čase, keď mäso i cukor boli  
na „prídel“. Pracovali sme (okrem kuchára a pomocníkov) štyri hodiny denne. Mlieko 
sme si nosili z osady Biele Vody, vzdialenej od tábora asi hodinu cesty. Inokedy nás 
táborilo i menej. Pamätám sa, že raz sme v Ľubici poniže poľovníckej chaty táborili 
pod celtovým stanom celý týždeň dvaja. Takmer celý čas sme boli sami a celé dni sme 
mali čo robiť.

Veľa milých zážitkov sme mali aj zo „zájazdov“ s bábkovým divadlom. Okrem Slatiny 
sme hrávali v Slatinke a Zolnej. Na zájazdy s bábkovým divadlom sme chodili, 
samozrejme, peši a so spevom. Javisko a všetky rekvizity sme vozili na talige, kulisy 
sme si vyrábali sami. Prišli sme do dediny, ohlásili sa na „úrade“ a Paľo Ostrolucký  
po dedine vybubnoval na otcovom služobnom bubne, ktorý patril medzi naše 
divadelné rekvizity, a vyhlásil, že v určenom čase slatinskí skauti zahrajú bábkové 
divadlo. Vstupné bolo symbolické, aby sme mali na malinovku. Na pažiti pri potoku 
sme zatiaľ uvarili a zjedli obligátny guľáš, upratali po sebe a mohlo sa hrať. Hrali sme 
v krčme alebo v škole. Potom sme zbalili bábky, javisko i rekvizity a so spevom sme 
tlačili taligu domov do Slatiny.

Voľný čas som trávieval aj pri vode, lebo otec rybárčil. Rád som si posedel, najmä  
v jeseni, pri ohníku pri kravách. Chlapci z gazdovských rodín chodili v prvých rokoch  
po vojne pásť kravy. Pre nich to bola prirodzená povinnosť, pre mňa spočiatku 
„exotika“, potom príjemné družné posedenie a dobrá zábava. 
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Rovnaké a podobné chlapčenské záujmy, chytanie rýb do ruky popod „kruhy“  
a kamene a osobitne futbal nás však rýchlo zblížili. Chodievali sme do hory na 
jahody, na bujnice, na hríby, začiatkom leta na prúty do hrachu, na paličky do fazule,  
do Kalinovca na pečiarky alebo jednoducho iba tak – do hory. Postupne som poznal 
prakticky celý Slatinský chotár a stal som sa, aspoň pre seba, normálnym Slatinčanom.

Dodnes rád vysedávam dlho do noci pri plápolajúcom ohni, hľadím do plameňov  
a rozmýšľam, spomínam...

PhDr. Milan Majtán, DrSc. (* 3. máj 1934 – † 30. jún 2018) 

Milan Majtán bol členom slatinského skautského oddielu v rokoch 1946 – 1949. 

Zmaturoval na zvolenskom gymnáziu a následne absolvoval odbor slovenský jazyk 
na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. 

Stal sa z neho známy slovenský jazykovedec, nestor systematického výskumu 
vlastných mien na Slovensku, dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV), publicista, popularizátor historickej  
i súčasnej slovenčiny a organizátor vedeckého života na Slovensku. Za svoje vedecké 
a popularizačné aktivity bol ocenený viacerými významnými vyznamenaniami 
a cenami. Bol nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinovho kríža 
II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a ďalších 
ocenení. 
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Spomienky Jána Šouca Johnyho

Nasledujúci text je prepisom videonahrávky, ktorá bola nafilmovaná s Jánom 
Šoucom 27� marca 2017 vo Zvolenskej Slatine v rámci zbierania materiálu pre do-
kumentárny film Skauti spod Korčína� Do filmu sa dostala len časť nahrávky,  zvyšok 
je uvedený nižšie formou prepisu� 

Moja cesta v skautingu začala v Banskej Štiavnici, kde som študoval na učiteľskej 
akadémii. Tu som sa stal aj skautom a zúčastňoval som sa na rôznych akciách 
tunajších skautov. Okolie Banskej Štiavnice mi bolo veľmi blízke – krásne lesy, jazerá, 
Sitno... Prežil som tu pekné začiatky môjho skautovania. 

Pri jednej príležitosti som sa zoznámil s Ľudovítom Zelenienkom (Akelom), ktorý  
v tom čase pripravoval lesnú školu na Hornohodrušskom jazere. Presvedčil ma,  
aby som sa do tejto skautskej lesnej školy prihlásil, že to ako budúci učiteľ budem 
môcť veľmi dobre využiť pri formovaní mládeže počas mimoškolskej činnosti. 

Po absolvovaní lesnej školy a zložení vodcovských skúšok som začal premýšľať, ako 
založiť skautský oddiel vo Zvolenskej Slatine. Zapojil som do toho mojich najbližších  
a najvernejších kamarátov – Martina Sokola a Janka Ľuptáka Sanitrára, ktorí sa 
neskôr stali aj funkcionármi. Martin bol zástupcom vodcu oddielu a Janko mal  
na starosti hospodárske veci.

Na prvej oddielovej schôdzi sme sa stretli koncom prázdnin 25. 8. 1946 v čakárni 
miestnej železničnej zastávky. Potom sme sa stretávali v prírode najmä v baničke  
za Hájom. Neskôr sa nad nami zmilovali Červeňovci, ktorí mali na dvore komôrku,  
a tú nám dali k dispozícii, že keď si ju vypraceme a opravíme, tak ju môžeme využívať. 
Je to domček, ktorý stojí dodnes a je v ňom teraz opravovňa televízorov. Bola to krásna 
klubovnička, kde sme sa stretávali v neskorších hodinách a počas nepriaznivého 
počasia.

Z množstva rôznych akcií, ktoré sme ako skautský oddiel robili, bola úsmevná 
udalosť – zriadenie zájazdového bábkového divadla. Škola nám darovala vyradené 
maňušky, niečo sme si dokúpili, niečo sme si vyrobili a kulisy sme si namaľovali.  
S týmto divadlom sme potom robili zájazdy najmä v sobotu a v nedeľu do okolitých 
dedín. Ako dopravný prostriedok sme použili našu káru, na ktorej sme odvážali 
všetky potrebné veci na divadlo, aj tie dva stany, ktoré sme mali a kotol, lebo sme si  
na týchto zájazdoch aj varili. Naša kára mala aj meno, chlapci ju nazvali Berta. 
Chodili sme pešo, spevom, viacerí sme v tom čase už hrávali na gitarách. Ale koľko 
sa nás okolo káry spratalo, každý sa chcel aspoň prstom tej káry dotýkať. Bolo to 
spojenie príjemného s užitočným a kultúry so skautingom. 
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Potom prišiel február 48, ktorý bol víťazstvom komunistickej strany a skauting sa 
musel stať členom SSM. Bol to začiatok konca skauting, zaradenie do SSM bolo 
len prechodné obdobie pred koncom. V skautingu nevieme čo je politická výchova, 
ale komunizmus bol celkom iný, cudzí ideologický svet. Skauting je postavený  
na hodnotách všeľudských. Základom je skautský sľub a skautský zákon, ktoré platia 
dodnes. A komunistická výchova neplatí dnes už ani v Rusku.

Po Nežnej revolúcii som mal veľkú radosť, keď som sa dozvedel od pani Zajacovej,  
že skauting vo Zvolenskej Slatine obnovuje. 

Ďakujem za tieto prekrásne roky mladosti prežité v skautingu. Bolo by mojim 
najväčším potešením, keby som sa tam na druhom svete dozvedel, že sa skautom 
v Slatine darí. A že prežívajú tie krásne chvíle mladosti v skautingu, ako sme ich 
prežívali aj my.

Ján Šouc (* 1. október 1927 – † 25. november 2022) 

Ján Šouc po vojne v roku 1946 obnovil činnosť skautského 
oddielu vo Zvolenskej Slatine a v rokoch 1946 – 1949  
ho viedol. 

Vyštudoval učiteľskú akadémiu v Banskej Štiavnici  
a po škole začal pôsobiť ako učiteľ na škole v Slatinských 
Lazoch, kde sa neskôr stal aj riaditeľom. 

V roku 1953 pri škole založil detský folklórny súbor Dolina, 
ktorý reprezentoval Slatinské Lazy na mnohých národných 
aj medzinárodných folklórnych prehliadkach a súťažiach. 

V roku 1966 stál s ďalšími spolupra-
covníkmi pri zrode Folklórnych slávností 
pod Poľanou v Detve. 

V roku 2017 mu bolo počas spomien-
kovej akcie 80 rokov skautingu  
vo Zvolenskej Slatine udelené ocenenie 
Služba skautingu.

Ján Šouc v rokoch 1946

Ján Šouc v roku 2017 počas natáčania 
dokumentárneho filmu Skauti spod Korčína
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Spomienky Jany Zajacovej Babičky

Nasledujúci text je prepisom videonahrávky, ktorá bola nafilmovaná s Janou 
Zajacovou 13� septembra 2016 v Poprade v rámci zbierania materiálu pre do-
kumentárny film Skauti spod Korčína� Do filmu sa dostala len časť nahrávky,  zvyšok 
je uvedený nižšie formou prepisu� 

Po vojne som v roku 1945 vstúpila do 7. dievčenského skautského oddielu  
v Pardubiciach. Ale nebolo to vôbec ľahké, lebo sme boli stará sokolská rodina. Dedo 
si myslel, že sú skauti nejakí trampi, ktorí chodia len hore-dole. Našťastie sa dedo 
potom o skautingu viac informoval a nakoniec mi bol skauting rodinou povolený. 

Bola som tam veľmi šťastná, lebo nám to veľmi dobre fungovalo. Mali sme veľmi 
dobrú vodkyňu, ktorá sa nám venovala. V lete sme mali krásne tábory, ktoré trvali 
štyri týždne. Pamätám si, že prvý tábor sme mali pri krásnej rieke Chrudimka, v ktorej 
sa dalo plávať. Vždy sme mali tábor pri vode.

Po Veľkej noci v roku 1949 nám zatvorili cirkevné gymnázium, na ktoré som chodila, 
a rozdelili nás po gymnáziách v Prahe. Po týždni prišla za mnou triedna učiteľka  
a povedala mi: „Jana, zbaľ sa, už aj a choď na Slovensko. Tam školu dokončíš. Tu by si 
školu nedokončila.“ No ja som nechcela, priznám sa, že som sa rozplakala a povedala 
jej, že sa mi tam nechce. A išla som za máter Miladou, ktorá bola vrchnou kláštora, 
v ktorom sme mali aj internát, a vyplakala som sa jej, že sa mi na Slovensko nechce. 
A ona mi hovorí: „Neboj sa, nepôjdeš na Slovensko. Zajtra sú tu Američania!“ Figu 
borovú, pravdu mala, bohužiaľ, moja triedna a na slobodnú dobu sme museli čakať 
štyridsať rokov. Posledný rok pred maturitou som teda prežila v Banskej Štiavnici. 
Štyri dievčatá, ktoré sme spolu maturovali, sme išli spolu na farmáciu do Bratislavy. 
Po vojne bolo veľmi málo lekárnikov, lebo väčšina lekární bola židovských. 

Medzi prvou a druhou svetovou vojnou bol aj u nás vo Zvolenskej Slatine založený 
skauting. Jeho zakladateľom bol môj starší kolega Jozef Jombík. Bol rodák zo Zvolenskej 
Slatiny, ale pracoval na farmaceutickej fakulte v Bratislave. Často chodieval pozrieť 
domov a potom už len na hroby chodil. Ale vždy, keď prišiel, tak ma nikdy neobišiel. 
Vždy prišiel za mnou do lekárne. On musel vedieť, že som bola skautka, ale bola taká 
doba, že sme o tom radšej nikdy nehovorili. Ja som nikdy nezaprela to, že som bola 
skautka, ale niekedy bolo lepšie podľa toho, kto bol, kto nebol v našom okolí, mlčať. 
Žili sme v strachu. Vždy sme si dali spolu kávu, vykali sme si, ale o skautingu sme 
nikdy spolu nehovorili. 

Najkrajšie bolo to, že ja aj manžel sme boli skauti. A keď prišiel koniec komunistického 
režimu, tak nám ako prvé napadlo – teraz by sme mali obnoviť skauting. Nech majú, 
kde deti chodiť, nech sa netúlajú po ulici. Skauting je niečo mimoriadne. Vedie 
mladých ľudí k dobrému. 
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Skauting som robila s veľkou láskou a som rada, že som skauting nikdy nezradila. 
Nikdy.

PhMr. Jana Zajacová  
(* 16. marec 1931 – † 5. máj 2021) 

Jana Zajacová pochádzala z Čiech, kde sa po II. 
svetovej vojne stala členkou 7. dievčenského oddielu 
Pardubice. Počas leta roku 1947 sa ako 16-ročná 
zúčastnila Oblastnej lesnej školy – Jiráskovej oblasť 
v Rtyni v Podkrkonoší.

Po komunistickom prevrate vo februári 1948 za-
čalo postupné prenasledovanie skautov. Jana bola 
na konci zimy v roku 1949, v čase, keď študovala  
na cirkevnom gymnáziu sv. Uršule v Prahe, zatknutá 
a za skautskú činnosť uväznená.

Na toto obdobie si spomína v roku 1999 v knihe Se štítem a na štíte takto: 

„Můj případ skončil vlastně dobře. Vysvětlení: zachránili mě skauti a sestry voršilky. 
Když mě pak četník vedl v Pardubicích z nádraží do věznice, při Zelene bráne jela 
proti mně Blanka Bisová, skautská vůdkyne, která jezdila na tábory s naším oddílem. 
Když zjistila, co se se mnou stálo, rozjela akci na moji záchranu. Na Krajském soudě  
v Chrudimí jednak pracoval JUDr. František Zikmund, člen 7. odddílu vodních skautů 
v Pardubicích, a mimo to ještě sestra Bublínová z nášho oddílu. A ti učinili všechno 
na moji záchranu. 

Poděkovat jsem jim mohla až po revoluci na jaře roku 1990. Nikdy jsem nic nepřiznala, 
ani při křížovém výslechu v Pardubicích, ani při výslechu v Praze, ani vo věznici  
v Chrudimí. Po všechna léta totality jsem potkala mnoho a mnoho neskonale dobrých 
a obětavých lidí. Mnozí z nich byli skauti.“

Jana bola, našťastie, po niekoľkých týždňoch prepustená a následne s rodičmi odišla 
na Slovensko, aby mohla dokončiť štúdium na gymnáziu. S rodičmi sa presťahovala 
do dediny Svätý Anton neďaleko Banskej Štiavnice. Naučila sa po slovensky,  
o rok neskôr pred letom roku 1950 zmaturovala na Gymnáziu v Banskej Štiavnici, 
vyštudovala farmáciu v Bratislave a celý život pracovala ako farmaceutka v lekárni.

Jana Zajacová v roku 2008 počas 
návštevy skautského tábora
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V Banskej Štiavnici stretla aj svojho budúceho manžela Henryka Zajaca, ktorý bol 
členom štiavnického skautského oddielu. Henryk vyštudoval Vysokú školu lesnícku 
v Prahe a vo Zvolene. Celý život zasvätil výskumu lesov. 

Manželia Zajacovci sa neskôr presťahovali do Zvolenskej Slatiny a tu si aj postavili 
dom. Koniec komunistického režimu ich zastihol práve vo Zvolenskej Slatine. 

Vďaka ich obnove v roku 1990 sa skauting vo Zvolenskej Slatine dožil tretej éry 
existencie, doposiaľ najdlhšej, ktorá trvá už tridsaťdva rokov. 

Obidvom manželom Zajacovcom boli na sneme Slovenského skautingu v roku 1999 
udelené ocenenia Skautský čin za obnovu skautingu vo Zvolenskej Slatine po roku 
1989.

V roku 2017 im bolo počas spomien-
kovej akcie 80 rokov skautingu vo 
Zvolenskej Slatine udelené ocenenie 
Služba skautingu. Henrykovi bolo toto 
ocenenie udelené In memoriam, keďže 
zomrel už v roku 2006. Jana si ocene-
nie prebrala osobne v Poprade, keď-
že sa pre nepriaznivý zdravotný stav 
podujatia už nemohla zúčastniť.

Jana Zajacová v roku 2016 počas natáčania 
dokumentárneho filmu Skauti spod Korčína
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Spomienky Miroslavy Škorňovej Šipky

K skautingu som sa dostala úplnou náhodou hneď v začiatkoch, keď manželia 
Zajacovci  po roku 1989 obnovili skautský oddiel vo Zvolenskej Slatine.  Mala 
som vtedy 10 rokov. Spočiatku sme sa na družinovkách u Zajacovcov na dvore 
stretávali dievčatá z blízkeho okolia: Zuzka Hrašková (rod. Brachnová), jej sestra 
Janka Brachnová, Katka Melicherčíková (rod. Štepigová), Janka Pavlíková (Ľupsy), 
Pavlínka Mazúchová, Vandička Brucháčová (rod. Michaliaková), Janka Koristeková 
(rod. Fabíková, Mrkvička), sestry Vladka a Lucka Borguľové (Borgulinky). Nesmiem 
zabudnúť na moju táborovú spoločníčku Denisku Bahýľovú. 

Prvý tábor v roku 1992 sme absolvovali pri poľovníckej chate v doline Ľubica  
a vracali sme sa na toto miesto aj nasledujúce roky. Od leta roku 1996 sme táborili 
na Turačekovej chate pod Korčínom.  Tiež veľmi pekné miesto, ale mne osobne bolo 
srdcu bližšie naše prvé táborisko pri poľovníckej chate v doline Ľubica. Ujo Zajac nám 
vyrobil táborový totem, ktorý symbolizoval práve toto táborové miesto pri studničke, 
kde žili salamandry. Neskôr sa k nám pridali bratia niektorých našich skautiek, a tak 
postupne vznikol aj chlapčenský skautský oddiel. Prvými členmi boli Maťo Mazúch, 
Maťo Fabík a Peťo Pavlík. 

Okrem nás a tety Jany Zajacovej boli súčasťou každej našej táborovej výpravy naši 
táboroví kuchári Ivan Brachna a Juraj Mazúch (Steiger). V ďalších dvoch rokoch už  
na tábor s nami chodili aj Martin Fabík a Miroslav Holík (môj otec).  Našich táborov sa 
každoročne zúčastňoval MUDr. Ján Kozáček (Hakim), ktorý kedysi pôsobil v Kúpeľoch 
Sliač ako detský kardiológ. Brat Hakim bol dôchodca a skautský priateľ manželov 
Zajacovcov. Bol to veľmi múdry a vtipný starý pán, na ktorého veľmi často spomínam. 

Takýto táborový luxus sme si užívali. Ockovia boli hlavní kuchári – my sme, 
samozrejme, mali služby v kuchyni a pomáhali, kde bolo treba. Brat Hakim bol 
hlavným táborovým zdravotníkom. Ošetroval nám odreniny, vyberal kliešte...

V roku 1995 sa mi podarilo dostať sa na 18. svetové skautské jamboree, ktoré sa 
konalo v holandskom Drontene. Do Holandska sme cestovali asi štyridsaťčlenná 
výprava skautov a skautiek z celého Slovenska. Išli  tam starší skauti a skautky  
z celého Slovenska: z Bratislavy, Pezinka, Trnavy, Trenčína, Martina, Varína, Vranova 
nad Topľou a Prešova. Zvolenský okres sme zastupovali Mirka Mikovínyová (Straka) 
zo Zvolena a ja. Vďaka jamboree sme sa zoznámili so Strakou a stali sa z nás parťáčky 
počas celej strednej školy. 

Tri dni pred odchodom na Jamboree sme absolvovali krátke sústredenie v Pezinku. 
Dostali sme tam rovnaké tričká, domovenky a nášivky na skautské košele. Dokonca 
sme počas sústredenia nacvičovali krátky ľudový tanec, keďže na jamboree mal každý 
národ ukázať svoju kultúru. 
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Ja som si so sebou zobrala náš slatinský kroj – taký originál starodávny. Veľmi  ho tam 
obdivoval jeden holandský fotograf, dokonca ho chcel odo mňa kúpiť. 

Spomínam si na otvárací ceremoniál, ktorý mi pripomínal otvorenie olympijských 
hier. Zúčastnila sa na ňom aj holandská kráľovná Beatrice. Po prvýkrát v živote 
som tam videla nádherný ohňostroj – udivili ma tie ružice, ktoré sú dnes už bežne 
dostupné v obchodoch s pyrotechnikou, vtedy to však bolo pre nás niečo výnimočné. 
Na tomto jamboree odpálili vtedy najväčší ohňostroj v Európe. 

Podľa mojich cancákových zápiskov sa na 18. jamboree v Holandsku zúčastnilo  
22 000 skautov a skautiek z celého sveta. Jamboree malo svoju vlastnú hymnu  
a heslo FUTURE IS NOW (v prekl. Budúcnosť je teraz).

Jamboree malo aj svoje vlastné noviny, kde sme sa mohli dočítať o rôznych aktivitách 
a vyberali sme si, kam sa chceme ísť pozrieť, akú aktivitu vyskúšať – či to už boli 
cyklistické výpravy, besedy, výlety, cesty prežitia...

Územie, na ktorom jamboree prebiehalo, bolo rozdelené na subcampy, kde si každá 
výprava musela postaviť vlastný tábor. Museli sme si postaviť kuchyňu, stany  
a bránu. Vedľa nás mali postavený tábor Mexičania, ľudia z Thajska a Tahity. 

V nedeľu sa v aréne konala veľká bohoslužba, ktorej sa zúčastnili veriaci všetkých 
náboženstiev. Každý tam mal svojho kňaza. Počas tejto bohoslužby každý napísal  
na lístok nejaké želanie a pripojil svoju adresu. Potom sa lístky pozbierali a znovu 
rozdali. Dodnes mám v cancáku nalepený lístok neznámeho skauta zo Singapuru. 

Tento môj veľký prázdninový zážitok sa mi vryl hlboko do pamäti a ovplyvnil  
aj moje ďalšie skautské aktivity. Ako kolektív sme si veľmi sadli a stretávali sme sa  
aj na ďalších rôznych skautských podujatiach po celom Slovensku. Chodila som na ne  
s mojou nerozlučnou parťáčkou Strakou – skautkou zo Zvolena. Nemám zapísané 
všetky, ale aspoň niektoré spomeniem: 

• 27. 10. – 29. 10. 1995 – Bratislavské skautské dni Kačín,

• 8. 12. – 10. 12. 1995 Winter Krakanica 95 Zvolen, kde sme celý víkend hrali 
„Zvedavku mestskú“,

• 4. 7. – 6. 7.  1996 – Prepad Bratislavského skautského tábora na Dobrej Vode  
pri Trnave. Vodca tohto oddielu bol súčasný generálny riaditeľ SHMÚ  
RNDr. Martin Benko (Teoretik). Tento výlet sa mi veľmi páčil. Na Dobrej Vode  
je nádherná príroda. Chalani vedeli, že prídeme na ich tábor, ale nevedeli kedy. 
Tri dievčatá (Straka, Amana a ja) sme si samy v lese postavili stan, pomaľovali 
tvár uhlíkmi, aby sme nesvietili, a o polnoci sme sa pomaly približovali k táboru. 
Samozrejme, že nás chytili, zviazali a „prikolíkovali“ k zemi. 
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Lesnú školu som absolvovala v auguste 1996 v Chocholnej pri Trenčíne, spolu s Ľupsy 
a Zuzkou Brachnovou a s účasťou skautiek z Anglicka. Tu som stretla moje dlhoročné 
trnavské kamarátky Danku Martikovičovú a Sašku Kužmovú, ktoré ma navštívili  
aj u nás vo Zvolenskej Slatine. 

Každý rok v auguste sme so Strakou chodili do Trnavy na Dobrofest. Celý týždeň sme 
bývali v skautskom dome pri futbalovom štadióne. V Trnave som sa vždy cítila dobre. 
Tu sme sa stretávali partia z jamboree aj z lesnej školy. 

Okrem priateľov z jamboree sme sa na Bratislavských skautských dňoch v októbri 
1997 zoznámili aj so skautmi z Rimavskej Soboty. Samo Zubo (Jaso) študoval vtedy 
vo Zvolene. Spolu sme absolvovali niekoľko výletov. Títo chalani boli jaskyniari  
a zobrali nás do jaskýň na Slizkom. Chalani mali veľký vojenský UAZ a na tomto aute 
sa presúvali po Muránskej planine. Už mi tie výlety v pamäti splývajú a nemám ich 
riadne spísané v cancáku. Ale pamätám si, že sme spolu lozili po skalách, po jaskyniach 
a vliezli sme aj do Michňovskej prepadliny. Tu sa môj skautský príbeh pomaly končí.

Každý, kto skautoval a má už čo-to odžité, vie, že skauti sú všade. Vďaka radám 
starších skautských bratov Braňa Siklienku (Kima) a Peťa Vaška (Tapina) som zvládla 
skúšku zo štatistiky, čo u nás na Fakulte financií na UMB v Banskej Bystrici nebola 
žiadna hračka. Takže aj vďaka ich pomoci je dnes zo mňa ekonómka.

Ing. Miroslava Škorňová (*1979)

Mirka bola členkou slatinského skautingu v rokoch 
1990 – 1998. V rokoch 1995 – 1998 sa zúčastňovala 
mnohých skautských podujatí po celom Slovensku.  
V lete roku 1995 bola súčasťou slovenskej výpravy  
na svetové skautské jamboree v Holandsku.

Vyštudovala Fakultu financií Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici. Zmysel pre spravodlivosť a čestnosť 
si preniesla aj do pracovného života. V súčasnosti sa 
venuje verejným financiám na úrovni samosprávy 
a pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Sliač a obcí 
Zvolenská Slatina a Sklené.

Mirka Škorňová na svetovom 
skautskom jamboree v Holand-
sku v roku 1995
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Spomienky Ondreja Smutného Munyho

Moje spomienky spojené so skautingom začínajú na jeseň roku 1994, keď som išiel 
s otcom domov zo školskej družiny. V obecnom rozhlase bol v tom čase uverejnený 
oznam o nábore do vznikajúceho chlapčenského oddielu skautov. Otec sa ma spýtal, 
či by som nechcel chodiť na skauting a ja som súhlasil. 

Prvú družinovku sme mali v budove bývalej policajnej stanice oproti základnej škole. 
Spolu so mnou boli v družine ešte Ivan Kučera a Martin Kurnas. Na ostatných si už 
nespomínam. Družinovku vtedy viedli Juraj Mazúch spolu s Ivanom Brachnom. 
Hovorili nám o prírode, zvieratách a hovorili aj o tábore, na ktorý pôjdeme v lete. 
Všetci sme sa naň vtedy tešili. Medzi prvým táborom sme ešte mali pár výletov  
do prírody. Jeden, na ktorý si spomínam, bol v zime a my sme museli rozložiť oheň 
bez pomoci zápaliek.

Na ďalšiu družinovú činnosť si už veľmi nepamätám, ale spomínam si, že náš prvý 
radca bol Pavel Fabík z Ulice Terézie Vansovej. Bol to veľmi dobrý chalan, ktorý nám 
v družine pomáhal.

Prvý skautský tábor som absolvoval v roku 1995 v Ľubici pri poľovníckej chate. Bol to 
zároveň prvý tábor, na ktorom sa zúčastnil chlapčenský skautský oddiel. Na tábore 
sme spávali v  starých „áčkových“ stanoch. Ja som bol v stane s Ivanom Kučerom  
a Janom Lietavom (Kaďom). Hrávali sme sa rôzne hry a zažil som prvýkrát aj nočnú 
stráž. Na tábore sme vždy mali čo robiť, a tak som sa nikdy nenudil. Spomínam si,  
že na pár dní prišla aj sestra Babička, ktorá nás pripravovala na vlčiacku skúšku. 
Táborenie v prírode mi natoľko učarovalo, že odvtedy som vynechal len jeden 
skautský tábor. 

Dlhé roky sme potom táborili na lúkach pod Korčínom na Turačekovej chate. Tam som 
zložil aj svoj skautský sľub. Na táboroch sme zažili ohromné množstvo zaujímavých 
vecí a dobrodružstiev, o ktorých by sa určite dala napísať samostatná kniha. 

Na družinovú činnosť si potom v nasledujúcich rokoch veľmi nespomínam. Aj keď 
možno už nebola taká intenzívna, ale letný skautský tábor sa vždy organizoval,  
a to ma pri skautingu celé roky držalo. Za to patrí veľká vďaka najmä Jurajovi 
Mazúchovi spolu s Ivanom Brachnom. Bez ich ochoty a entuziazmu pre skautskú 
činnosť by určite veľa z nás na skauting zanevrelo a zabudlo.

Po smrti otca v roku 2001 som neprežíval najlepšie obdobie. Moje správanie sa 
zhoršovalo doma aj v škole. V tom období som si uvedomil, že by som sa mal zmeniť 
a spraviť niečo prospešné a dobré. Inšpiráciou mi bola Janka Pavlíková (Ľupsy), ktorá 
mala v tom čase družinu dievčat, ktoré ako jediné v tom období fungovali. 
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Rozhodol som sa, že sa aj ja pokúsim založiť družinu. Ľupsy mi povedala, že na ve-
denie družiny som ešte mladý, a poradila mi obrátiť sa na manželov Zajacovcov.

Oslovili sme vtedy sestru Babičku, a tá súhlasila, že bude družinu viesť a ja budem 
radca. Následne prebehol nábor na základnej škole, ktorý dopadol veľmi dobre. Prvá 
družinovka sa konala 20. februára 2001. Členovia družiny boli vtedy: Michal Parobok 
(Kiko), Milan Ferjenčík (Miki), Martin Huďan (King), Martin Maľa (Bendži), Peter 
Marčiš (Gonzi), Pavel Rajčok a Patrik Pavka. Neskôr sa do družiny pridali Matej Fekiač 
(Feky), Martin Cerovský (Cero) a iní. 

Založiť družinu vĺčat považujem spätne za asi najlepšie rozhodnutie, čo som urobil. 
Veľa chlapcov z tejto družiny sa aktívne venuje skautingu a dlhé roky boli a sú hnacími 
motormi skautskej činnosti vo Zvolenskej Slatine dodnes.

To, že ma otec prihlásil na skauting, považujem za jednu z najdôležitejších vecí 
v mojom živote. Vďaka tomu, že som skaut, naučil som sa väčšej sebestačnosti  
a zodpovednosti, prehĺbil sa môj vzťah k prírode a hlavne som si uvedomil morálne 
hodnoty, ktoré mi predtým unikali. Vďaka skautingu som si tiež našiel mnohých 
kamarátov, na ktorých sa môžem v živote spoľahnúť a ktorí trávia čas so mnou  
do dnešných dní. 

Skauting mi toho v živote dal veľa a uvedomujem si, že mu stále mám čo vracať. Preto 
sa snažím zapájať do skautskej činnosti dodnes a budem sa snažiť byť aktívny, dokiaľ 
to bude možné.

Mgr. Ondrej Smutný (*1987)

Ondrej je členom slatinského skautingu od roku 1994 a aktívne sa zapája  
do skautskej činnosti dodnes. Dlhé roky bol radcom skautskej družiny a neskôr 
vodcom slatinského oddielu skautov. V posledných rokoch sa v skautingu venuje 
najmä organizovaniu letných roverských putovných táborov a rôznych turistických 
prechodov slovenských turistických magistrál.

Pohyb v prírode ho nasmeroval na štúdium 
na Fakulte telesnej výchovy a športu 
Komenského univerzity v Bratislave.  
V súčasnosti pracuje ako učiteľ telesnej 
výchovy na Evanjelickom gymnáziu v Ban-
skej Bystrici. 

Ondrej Smutný na skautskom tábore v roku 
2007
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Spomienky Petra Pavlíka Mayu

K skautingu som sa dostal ako malý chlapec, keď sa začali dievčenské skautské 
družinovky u manželov Zajacovcov v záhrade. Moja sestra Janka Pavlíková chodila 
na skautské družinovky, ktoré viedla sestra Babička a ja som sa zatiaľ hrával s jej 
manželom ujom Zajacom. Toto boli moje skautské začiatky.

V lete roku 1995 sa konal letný skautský  tábor v doline Ľubica, na ktorom som už 
bol aj ja. V stane som bol s Tomášom Mudrákom a Jánom Ostrolúckym. Doteraz si 
pamätám, že sme mali pod stanom veľký krtinec, a preto sme sa celý tábor tlačili. 
Keďže sme boli medzi najmladšími chalanmi, zažili sme neskutočné zážitky. Videli 
sme napríklad veľkú užovku stromovú, ktorých bolo v tom čase v Ľubici veľa.

Po tábore na jeseň sme mávali družinovky s Paľkom Fabíkom. Ako malí chalani 
sme narobili neskutočne veľa huncútstiev, takže Paľko sa pri nás rozhodne nenudil. 
Každú družinovku sme sa učili skautský program a potom sme sa hrali. Pred každou 
družinovkou sme si museli zakúriť v piecke  na drevo. Neskôr sme našu skautskú 
klubovňu rekonštruovali a strávili v nej množstvo času. 

To už som bol družinovým radcom ja a snažil sa vychovávať svojich chlapcov, a tak 
ako som nič nedaroval svojmu radcovi ja, tak sa to dialo aj mne. Chlapci boli ozaj 
živí a mňa to bavilo. Neskôr som absolvoval vodcovskú lesnú školu Baobab a zažil 
skauting na celoslovenskej úrovni.

Tábory sa nám darili a skauting bol v Slatine v rozkvete, aj keď s odstupom času mám 
pocit, že skôr v materiálnom zmysle. 

Potom prišiel na scénu Martin Cerovský (Cero) a spolu s ním sa veľa vecí zmenilo. 
Skauting v Slatine sa začal uberať viac zážitkovým smerom a rozbehli sme množstvo 
projektov.

Pri prerábaní klubovne sme strávili množstvo času, o to väčšiu krivdu sme cítili,  
keď sme sa dozvedeli, že naša skautská klubovňa sa bude búrať, pretože tam má 
vzniknúť galéria.

A tak sme sa dostali do skautskej klubovne, v ktorej sme doteraz. Opäť sa začal 
kolotoč prerábania, ktorý trvá doteraz. Podarilo sa nám spoločne vybudovať skautské 
centrum na veľmi slušnej úrovni.

Mne osobne dal skauting veľmi veľa zážitkov a komunitu kamarátov, v ktorej sa 
pohybujem dodnes. 
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Peter Pavlík (*1984)

Peter je členom slatinského skautingu od roku 1994 a aktívne sa zapája do skaut-
skej činnosti dodnes. Dlhé roky bol radcom skautskej družiny, neskôr vodcom 
slatinského oddielu skautov a v rokoch 2007 – 2009 zborovým vodcom.  V rámci 
svojho absolventského projektu po Vodcovskej lesnej škole Baobab sa v roku 2003 
pokúsil založiť skautský oddiel v Očovej. 
 
V roku 2015 sa významne podieľal na stavbe dedinskej sauny v skautskej záhrade, 
ktorej prevádzku dodnes zabezpečuje ako dobrovoľný správca. V roku 2020 bol 
súčasťou tímu skautských dobrovoľníkov, ktorí založili tradíciu behu „Slatinskô 
prplenia, len sa nevyprpliť!“.
 
V minulosti pracoval ako vodič autobusu 
v Nórsku a v súčasnosti pracuje ako vodič 
dopravnej spoločnosti na Slovensku.

Peter Pavlík (vpravo) počas rozvozu Betle-
hemského svetla v roku 2002
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Spomienky Janky Pavlíkovej Ľupsy

Skautovať som začala, keď som mala približne 10 rokov a registrovanou skautkou 
som bola takmer do svojej štyridsiatky. Posledné roky som však bola skôr len 
„pozorovateľom“, a tak verím, že našu rodinnú „skautskú štafetu“ čoskoro preberie 
môj syn. 

Čas, ktorý som strávila v skautingu aktívne, sama pre seba delím na dve obdobia: čas, 
keď som bola dieťa, a potom dospelá. To prvé obdobie bolo hlavne o kamarátstvach 
a dobrodružstvách.

Keby som nespoznala tetu Janu (neskôr sme ju volali Babička), ani by mi na um nezišlo, 
že bielovlasá pani z našej ulice môže byť takou nesmierne zaujímanou osobou, ktorá 
niekoľkým desiatkam detí zmení detstvo. Tým, že obnovila skautský oddiel u nás  
v dedine, nám umožnila zažiť veci, ktoré bežné deti nepoznajú. Bola to radosť z učenia 
sa pomerne zložitých vecí, ako napríklad Morseova abeceda, pohyb v prírode, základy 
prvej pomoci či zručnosti, ako samostatnosť, zodpovednosť a schopnosť spolupráce. 
Zo začiatku sme sa stretávali u nich v záhrade, neskôr v klubovni v požiarnej zbrojnici, 
v škole a potom v klubovni na T. Vansovej, ktorá dnes už neexistuje. Chodili sme na 
výpravy do prírody a od Babičky sme sa naučili mnoho vecí. 

Pamätám si, ako sme sa pripravovali na skautské preteky v Žiline. Myslím, že sme 
nevyhrali (okrem nás tam boli samí miestni skauti, ktorí miesto poznali omnoho 
lepšie), no vynikali sme v signalizácii semaforom (posielanie správ pomocou 
upažovania rúk, ktoré používala kanadská jazdná polícia). Okrem nás žiadne  
z detských skupín toto šifrovanie nepoznalo a aj dospelí „starí skauti“ nás hodnotili 
s veľkým rešpektom. 

Babička ako farmaceutka bola špecialistkou na galeniká, a tak nás naučila veľmi 
veľa o rôznych liečivých rastlinách a ich účinkoch. Pre nás deti však bolo vrcholom 
skautských aktivít táborenie, čo bolo tiež školou zodpovednosti. Najsilnejší zážitok 
sme asi všetci mali z nočných hliadok. Boli sme ešte iba deti a dve hodiny sme strážili 
spiacich kamarátov úplne samy. Naučili sme sa prekonať únavu a nebáť sa vecí,  
iba preto, že ich v tme nevidíme. 

Neskôr, keď som bola staršia a strávila som v lese mnoho nocí, vedela som už, že sa nie 
je čoho báť (snáď iba iných ľudí a občas počasia). 

Až s odstupom času som si uvedomila, že mnohé z vecí, ktoré sme sa od nej naučili,  
by sme nevedeli, nebyť toho, že Babička zažila vojnu a ťažké povojnové obdobie. 

Osobitne si spomínam na jednu dôležitú vec – odovzdávanie správ. Keďže v tom 
čase sme nemali k dispozícii elektronickú poštu, nieto ešte Messenger či Whats-up  
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alebo iné vymoženosti, mali sme presne dohodnutý systém šírenia oznamov v skaut-
skom oddiele. Bolo to niečo ako reťaz, keď každý vedel, komu má odovzdať odkaz  
o plánovanej výprave alebo nejakej inej dôležitej veci. Správy boli vždy doručené  
a vždy sme vedeli, čo sa deje.

Neskoršie obdobie, keď som bola dospelá a bola som radkyňou a vodkyňou, snažila 
som sa o veci, ktoré som sa naučila ako dieťa, podeliť s ostatnými.

S Babičkou sme strávili hodiny spoločnými rozhovormi u nej v kuchyni. Rozprávali 
sme sa o vzťahoch medzi deťmi, niekedy aj o politike a listovali v Mattioliho herbári.

Ešte sa mi žiada napísať jednu veľmi dôležitú spomienku na mimoriadne láskavého  
a starostlivého človeka, ktorý nás na mnohých skautských akciách sprevádzal. Bol 
ním Juraj Mazúch (ujko Ďurko), bez ktorého by sme mnoho vecí sami nedokázali 
a ktorého dobrota a šikovnosť nám často ako deťom a mladým dospelým veľmi 
pomohla pri organizovaní táborov či oprave skautskej klubovne. 

Skauting bol pre mňa vždy najmä o ľuďoch, ktorým môžem dôverovať, pretože máme 
podobné hodnotové nastavenie. Kamarátstva z lesných škôl či roverských akcií mi 
zostali dodnes. Stále si máme aj po mnohých rokoch čo povedať. Aj dnes sa mi často 
stáva, že ľudia, ktorých stretnem a okamžite si spolu rozumieme, sú úplnou náhodou 
skauti.

Ing. Jana Pavlíková (*1981)

Jana bola členkou slatinského skautingu  
od roku 1990. Mnohé roky viedla oddiel skautiek 
a iniciovala vznik mnohých skautských projekt-
ov. Stála pri začiatku rekonštrukcie bývalého 
židovského cintorína, stavby ná-učného chodníka 
a výsadby drevín v dedine. Aktívnou skautkou 
bola do roku 2011.
 
Činnosť v skautingu ovplyvnil aj jej profesijný 
život. Vyštudovala Lesnícku fakultu na Tech-
nickej univerzite vo Zvolene a od skončenia 
štúdia sa venuje ochrane prírody. Dlhé roky 
pracovala pre Združenie Slatina, neskôr 
pre Spoločnosť pre ochranu netopierov  
na Slovensku a ako turistická sprievodkyňa.  
V súčasnosti pracuje v Slovenskej agentúre 
životného prostredia na odbore ovzdušia.

Janka Pavlíková (vľavo) na skaut-
skom tábore v roku 2007
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Spomienky Mateja Schiebera Šibiho

Prvý skautský tábor

Moja prvá spomienka, keď sa povie slovo skauting, sa viaže k letným prázdninám  
v roku 2004. Ako druhák na základnej škole som si užíval prázdniny spolu so svojimi 
kamarátmi typickými dedinskými hrami pred domom na Ulici ČSA 10 vo Zvolenskej 
Slatine, lebo sme v tom čase bývali ešte v spoločnom dome so starými rodičmi. Boli to 
práve oni, ktorí mi oznámili, že sa mám pobaliť a zajtra ráno ma odvezú na skautský 
tábor. Všetko na podnet Mirky Holíkovej (Šipky), ktorá bola našou susedou a tiež 
zažila skauting v mladosti. Pamätám si, ako sa mihala krajina za oknom starej Felície, 
keď ma starkovci viezli na miesto skautského tábora, na lúku nad dedinou Vígľašská 
Huta – Kalinka pri zvonici. Ja som nevedel, čo od toho čakať, kto sú skauti? Čo robia? 
Čo to vlastne ten skauting je? Všetky tieto otázky mi naskakovali, ale zároveň som 
vedel, že zažijem niečo nové, skvelé. Prišiel som už do rozbehnutého tábora, no všetci 
boli milí a prijali ma hneď medzi seba, akoby som tam bol s nimi od úplného začiatku. 
Všetky tie aktivity (buldog, bobrík odvahy, kráľu, kráľu, daj vojačka...), rituály (nástup, 
spievanie hymny, vztýčenie vlajky...), stravovanie (poľná kuchyňa, ešus, chutné 
jedlá...), skvelí ľudia... Toto všetko bolo pre mňa úplne nové, ale pritom som sa cítil ako 
doma, ako keby skauting a všetky hodnoty v skautingu boli vo mne už od narodenia. 
Dostal som odpovede na všetky otázky, ktoré som pred príchodom na skautský tábor 
mal, a od tej chvíle som vedel, že skauting je to, čo chcem zažívať nielen v lete cez 
prázdniny, ale aj celý rok.

Družinovky

Vždy, keď si obliekam skautskú košeľu, tak to má veľmi sviatočnú atmosféru a cítim, 
že je to výnimočná situácia, no pritom taká prirodzená ako celý skautský život.  
Na družinových schôdzach som sa cítil naozaj veľmi dobre, o čom svedčí aj to, že prvé 
roky som nevynechal asi žiadnu, aj keď som mohol ísť či už von s kamarátmi na ulici, 
alebo na futbalový tréning, no stále ma to ťahalo do tej čarovnej miestnosti, akou 
skautská klubovňa rozhodne bola a stále aj je. Prvý radca Peťo Pavlík (Maya) bol  
a doteraz aj je mojím veľkým vzorom, ale hlavne doživotným kamarátom a človekom, 
na ktorého sa vždy môžem obrátiť a viem, že je tu pre mňa. Začal ma vychovávať  
v družine, kde sme boli s mojimi rovesníkmi a spolužiakmi (Maťom Huďanom, 
Adamom Libiakom, Tomášom Dupejom...). Družinovky mali jasnú štruktúru založenú 
aj na hrách, aj na učení a viem, že ma možno chlapci veľmi za to nemali radi,  
ale to učenie vyzeralo tak, že keď nedávali pozor alebo vyrušovali, mal som nervy  
a musel som ich upozorňovať, až na nich byť zlý. Bolo to nie preto, že som sa tak veľmi 
chcel učiť, ale práve naopak, chcel som sa viac hrať, a to sa dalo len tak, že to učenie 
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prebehlo čo najrýchlejšie. Takže už vtedy som vedel, že bez práce nebudú koláče, no tú 
prácu som chcel mať čo najskôr za sebou, čo mi určite zostalo aj dodnes. 

Legendárne boli hlavne hry ako napríklad „skrývky“ či už na dvore alebo v tej starej 
klubovni pri základnej škole, kde sme už mali vychytané všetky skrýše. Hrali sme „lesný 
golf“ v strede dediny alebo pozerali majstrovstvá sveta v hokeji v TV, ktorá ledva išla, no 
všetky tieto aktivity formovali mňa ako mladého pubertiaka a som za to veľmi vďačný. 
Ďalšími radcami, ktorých som mohol zažiť boli Cero v družine Divoké Sokoly (Piko, Katuš, 
Maťa, Klára...) alebo aj Feky v družine Diviaky, kde som plynule nakoniec prebral túto 
družinu a prehupol sa z chalana hravého na chalana, ktorý chce vychovať mladých ľudí  
na svoj obraz. Veľmi sa mi to zapáčilo viesť svoju družinu a moje prípravy na dru-
žinovky boli vždy poctivé a veľakrát aj prešpikované super nápadmi, ktoré dovtedy 
ešte nikto nerealizoval. Boli to skvelé časy a rád na to spomínam, lebo vrchol mojej 
radcovskej činnosti bol spolu s Maťou Urbanovou pri družine Divióny, ktorá vznikla 
spojením družiny Diviakov (Kubo Schieber, Adam Hronec, Miško Urda...) a družiny 
Špioniek (Peťa Hroncová, Katka Hrončiaková, Alicka Záchenská, Veva Poničanová, 
Monika Urbanová, Dia Kučerová, Baja Šuleková, Anička Franková...). Bola to družina, 
kde som naplno mohol využiť všetky moje vedomosti, ktoré som nadobudol či už 
na Radcovskom kurze, ale hlavne na Vodcovskej lesnej škole Baobab, ktorá zo mňa 
urobila plnohodnotného skauta, ktorý vie, čo chce naučiť malých skautov vo svojej 
družine, čo im chce odovzdať a zanechať, aby to zase oni posunuli ďalším generáciám 
skautov vo Zvolenskej Slatine. Práve na Baobabe sme boli spolu s Maťou, s ktorou 
som ťahal celú túto družinu dopredu, a myslím, že sme vychovali naozaj super ľudí, 
ktorí sa určite vo svete nestratia, naopak, budú lídrami a hlavne dobrými ľuďmi, či už 
v práci, alebo aj v rodinných životoch.

Skautské tábory

Špeciálne miesto v mojom živote majú až dodnes letné skautské tábory, ktoré 
prinášajú veľa intenzívnych chvíľ a nezabudnuteľných zážitkov v spoločnosti tých 
skvelých ľudí, akými skauti nepochybne sme. Spomínam si na každé ráno, keď sme 
sa ako vĺčatá stretli pred klubovňou, kde už roveri nakladali na traktor potrebný 
materiál a hlavne tyče na tee-pee, ktoré trčali za vlečkou traktora. V momente, 
keď už bolo všetko naložené, prišiel náš moment, a to zobrať svoje veci, vyskočiť  
na vlečku, pevne sa držať, traktor sa pohol a tábor sa mohol oficiálne začať. Tá cesta 
bol začiatok každoročného dobrodružstva v lesoch okolia Slatiny. Hlavne prvé tábory 
na Turačekovej chate zanechali vo mne veľa spomienok a zážitkov, na ktoré dodnes 
spomínajú aj starší skauti, ako napríklad keď som spravil nováčikovskú skúšku, 
tak som od vyčerpania zaspal a až keď pri sľubovom ohni som bol nezvestný, tak 
ma začal celý tábor hľadať. Našťastie ma našli, zobudili a dostali k ohňu, kde som  
ale spal postojačky a všetci sa na mne smiali, no ja som bol taký unavený, že si  
ani nepamätám nič z môjho sľubu, zato všetci majú z toho zážitok dodnes. 



48 85 rokov dobrodružstiev

V tento legendárny tábor v roku 2005 sa toho udialo oveľa viac. Na obed boli parené 
buchty a malému Šibimu boli málo tri buchty v ešuse, tak som behom išiel smer 
kuchyňa, akonáhle zakričali, že sa podáva dupľa. Dve buchty ešte v ešuse a jedna 
v ústach, no už som stál prvý v rade na dupľu a pýtal si ďalšie so slzami v očiach  
a s vetou, že ja som ešte hladný, táto veta pravdepodobne obmäkčila kuchyňu  
a dupľu som dostal, slzy utrel a pustil sa do jedenia. 

Ďalší zážitok s jedlom bol veľmi podobný, no skončil horšie, lebo hneď ako zaznel 
pokyn dupľa, rozbehol som sa smer kuchyňa s ešusom, v ktorom bola ešte polka rezňa 
a kaša. Celkom veľká rýchlosť a hlavne veľa blata pri chate spôsobili, že nohy vyleteli 
do vzduchu a obsah ešusu som vyklopil na zem a bolo aj po obede. 

Okrem gastro zážitkov to boli zážitky aj z programu, ktorý bol  každý jeden tábor 
nadupaný a veľmi som si užíval každú jednu hru (metrix, čierni jazdci, nočné hry, 
legendárna Škodovka a vozenie na stieračov, prepady, rpgčka...). Bobrík odvahy mal 
na každom tábore jasné miesto v programe a bez neho by to bolo veľmi zvláštne. 
Ideš vo dvojici lesom, kde každé šuchnutie má fatálne následky na psychiku mladého 
bojazlivého človeka, no ty si spievaš všetky pesničky, čo poznáš, len aby si to rýchlo 
prešiel a nepočul nič, čo sa deje okolo teba, chvíle, keď každý chce byť radšej doma pri 
maminke, no nakoniec to zvládneš a zaplavia ťa pocity veľkej eufórie, že si to dokázal 
a si odvážny ako tí chlapci z knihy Rýchle šípy, ktorí sa nebáli ničoho. Keď už prišli 
tábory, na ktorých som bol ja tým roverom, čo nakladal materiál, čo varil v kuchyni 
a čo robil program, tak som sa nad týmito zážitkami len pousmial a povedal si,  
že to bol krásny bezstarostný život. No v pozícii rovera sa aj dnes cítim veľmi dobre 
a užívam si tie skautské tábory stále rovnako, aj keď z iného uhla pohľadu, ako keď 
som bol vĺča, ale stále sú to skvelé okamihy, či už pri ohni, keď spievame síce obohraté 
pesničky, no o to intenzívnejšie sa vieme do toho vložiť a veľakrát aj pesničky prerobiť 
na svoj obraz, napríklad v pesničke Anděl od Karla Kryla namiesto „nemine” spievame 
„Eminem” alebo upravená pesnička Výprava koložvárska kolem Gronska nezdažila 
se, protože nejedli sme kapustu, ale langoše či pesnička Severný Vietnam je krutý, 
a takto sa už ako veľkí skauti hráme pri každej možnej príležitosti, keď nám to deti 
dovolia. Mohol by som napísať ešte veľa zážitkov, ktoré sa stali na mojich doterajších 
devätnástich táboroch, no radšej to treba zažiť priamo na skautskom tábore.

Kurzy

Spomínam si na ten moment, keď mi prišla do schránky pozvánka od realizačného 
tímu OTAN, či by som nechcel spoluorganizovať tento skvelý zážitkový kurz,  
na ktorom som bol ako účastník veľakrát, a vždy to bol kurz, na ktorý som sa tešil. 
No pozvánku stať sa organizátorom som nemohol odmietnuť, a tak som sa stal 
súčasťou tímu, ktorý som už dva roky potom v roku 2016 úspešne prevzal ako vedúci. 
Podarilo sa dať dokopy super realizačný tím, kde boli skauti a skautky z Detvy (Očko), 
Lučenca (Termit), Banskej Bystrice (Zuzka a Samo) a, samozrejme, zo Slatiny (moji 
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verní parťáci Katuš a Piko). Aj keď to bol posledný ročník, ktorý sme zorganizovali, 
tak si myslím, že veľmi úspešný a aspoň o rok sme predĺžili históriu tohoto ikonického 
podujatia, ktorého sa zúčastňovali desiatky skautov z celého Slovenska. Na oblastnej 
úrovni som dlhé roky súčasťou realizačných tímov či už radcovských, zážitkových, 
alebo vzdelávacích kurzov, za čo som opäť veľmi vďačný, lebo som súčasťou výchovy 
mladých ľudí v celej Stredoslovenskej skautskej oblasti.

Skautingu vďačím za celý môj doterajší život, za to, akým človekom som, čo som 
v živote dosiahol, za prvé lásky, prvé životné skúsenosti, ale hlavne doživotných 
priateľov, ktorí stoja pri mne v tých ťažkých, ale aj pekných chvíľach.

Za toto všetko ďakujem ľuďom, ktorí tvoria skauting nie len u nás vo Zvolenskej 
Slatine, ale aj na celom svete.

Ing. Matej Schieber (*1996)

Matej je členom slatinského skautingu od roku 2004 a aktívne sa zapája do skaut-
skej činnosti dodnes. Dlhé roky bol radcom skautskej družiny, neskôr vodcom 
slatinského oddielu skautov a vodcom letných skautských táborov. V posledných 
rokoch sa v skautingu venuje najmä organizovaniu behu „Slatinskô prplenia,  
len sa nevyprpliť!“.
 
Vyštudoval statiku na Slovenskej tech- 
nickej univerzite v Bratislave a v súčas-
nosti pracuje ako statik v Banskej 
Bystrici. Veľmi má rád pohyb a aktívne 
beháva. Skúsenosti s prácou s mládežou, 
ktoré získal v skautingu, využíva ako 
tréner mladých bežcov, ktorých trénuje  
vo voľnom čase. 

Matej Schieber (vľavo) na skautskom tábore 
v roku 2007
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Prehľad skautských vodcov, klubovní, 
táborísk a počty členov slatinských skautov 
v rokoch 1937 – 2022
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Vodcovia slatinských skautov

1937 Jozef Jombík
1946 – 1949 Ján Šouc
1990 – 1996 Jana Zajacová
1997 – 2000 Henryk Zajac
2001 Juraj Mazúch
2002 – 2006 Ján Bahýľ
2007 – 2009 Peter Pavlík
2010 – 2011 Milan Mlynár
2012 – 2018 Martin Cerovský
2019 – 2022 Miroslav Pikula

Klubovne slatinských skautov

1946 – 1949 samostatný domček v prednej časti Červeňovie dvora 
vedľa Šteflovej jatky

1990 – 1994 skautské schôdzky v rodinnom dome u Zajacovcov 
na Ulici ČSA a schôdzky v základnej škole

1994 – 2008 bývalá policajná stanica oproti základnej škole 
na Ulici T. Vansovej 2

2008 – súčasnosť bývalá zubná ambulancia na Ulici SNP 26

Tábory slatinských skautov

1947 dolina pod Korčínom v časti Žeravice pri Zvolenskej 
Slatine (pohorie Javorie)

1948 lúka na Geberanici pri horárni medzi Zvolenskou 
Slatinou a Slatinkou (pohorie Javorie)

1949 pri Bratkovom moste nad Hriňovou (pohorie Poľana)
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1992
údolie potoka Ľubica pri poľovníckej chate medzi 
Zvolenskou Slatinou a Vígľašskou Hutou – Kalinka 
(pohorie Javorie)

1993
údolie potoka Ľubica pri poľovníckej chate medzi 
Zvolenskou Slatinou a Vígľašskou Hutou – Kalinka 
(pohorie Javorie)

1994
údolie potoka Ľubica pri poľovníckej chate medzi 
Zvolenskou Slatinou a Vígľašskou Hutou – Kalinka 
(pohorie Javorie)

1995
údolie potoka Ľubica pri poľovníckej chate medzi 
Zvolenskou Slatinou a Vígľašskou Hutou – Kalinka 
(pohorie Javorie)

1996 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

1997 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

1998 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

1999 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

2000 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty pri 
Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

2001 záver údolia potoka Ľubica pri horárni neďaleko 
Vígľašskej Huty – Kalinky (pohorie Javorie)

2002 záver údolia potoka Ľubica pri horárni neďaleko 
Vígľašskej Huty – Kalinky (pohorie Javorie)

2003 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

2004 lúka nad dedinou Vígľašská Huta – Kalinka pri zvonici 
(pohorie Javorie)

2005 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

2006 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)

2007 lúky pod Korčínom vedľa Turačekovej chaty  
pri Zvolenskej Slatine (pohorie Javorie)
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2008 záver údolia potoka Ľubica pri horárni neďaleko 
Vígľašskej Huty – Kalinky (pohorie Javorie)

2009 lúka v časti Hustá jedlina medzi dedinami  
Horný Tisovník a Stará Huta (pohorie Javorie)

2010 lúka v Malachovskej doline v časti Ortúty  
(pohorie Kremnické vrchy)

2011 lúka nad dedinou Detvianska Huta v časti Smolno 
(pohorie Veporské vrchy)

2012
údolie potoka Bebrava pri Žibritove  
(pohorie Štiavnické vrchy); roverský putovný tábor 
Štiavnické vrchy

2013 údolie potoka Zolnica pri Dúbravici (pohorie Poľana)

2014 údolie riečky Litava pri Čabradskom Vrbovku  
(pohorie Krupinská planina)

2015 údolie potoka Hučava pri Očovej (pohorie Poľana);
roverský putovný tábor Štiavnické vrchy

2016 lúka pod Kalamárkou nad Ivinami (pohorie Poľana);
roverský putovný tábor Slovenský raj

2017 údolie potoka Hučava pri Očovej (pohorie Poľana);
roverský putovný tábor Volovské vrchy

2018 údolie potoka Hučava pri Očovej (pohorie Poľana);
roverský putovný tábor Pieniny a Tatry

2019 údolie potoka Zolnica pri Dúbravici (pohorie Poľana);
roverský putovný tábor – splav Hrona

2020 lúka pri Hornom Tisovníku (pohorie Ostrôžky);
roverský putovný tábor Slovenský kras

2021
lúka pri Banskej Hodruši nad Hornohodorušským 
tajchom (pohorie Štiavnické vrchy);  
roverský putovný tábor Malá Fatra

2022 údolie Klastavského potoka pri Klastave (pohorie 
Štiavnické vrchy); roverský putovný tábor Veľká Fatra
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Počet skautov vo Zvolenskej Slatine v rokoch 1937 – 2022

Vďaka zachovaným registračným hárkom vieme presne, koľko skautov a skautiek 
sa vo Zvolenskej Slatine v jednotlivých rokoch do skautingu registrovalo. Chýba rok 
1946, keďže oddiel bol založený na konci augusta 1946 a registrácia do národnej 
skautskej organizácie vždy prebieha v januári. Taktiež sa nepodarilo zachovať 
registračný hárok z roku 1949. Počty členov skautingu vo Zvolenskej Slatine  
v jednotlivých rokoch sú zobrazené v grafe uvedenom nižšie. 
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Fotky z aktuálnej činnosti slatinského skautského 
zboru si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze 
alebo po naskenovaní QR kódu: 

https://www.facebook.com/21.zbor/photos_albums

Dokumentárny film Skauti spod Korčína si môžete 
pozrieť na nasledovnom odkaze alebo po naskenovaní 
QR kódu:

https://lnk.sk/npfp
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Záver

Už niekoľko rokov sa zaujímam o to, ako veľké svetové dejiny ovplyvnili malé osobné 
dejiny konkrétnych ľudí v danom období. Táto útla knižka je sumárom posledných 
piatich rokov, počas ktorých som sa venoval skúmaniu histórie skautingu  
vo Zvolenskej Slatine a postupne som objavoval osudy ľudí, ktorí ho tvorili.

Je to príbeh, ktorý ma neprestáva fascinovať. Napriek zákazu skautskej činnosti 
totalitnými režimami sa vždy po skončení zákazu skautskej činnosti našli ľudia, 
ktorí uverili, že skauting je skvelá príležitosť pre mladých ľudí a vdýchli mu nový 
život. 

Vďaka nim za 85 rokov už viac ako 600 detí a mladých ľudí zo Zvolenskej Slatiny,  
ale aj okolitých dedín, mohlo zažiť formačné dospievanie v kruhu kamarátov 
uprostred prírody. 

Upevňovanie morálnych zásad, úcta, viera vo vyššie dobro, život v prírode, láska  
k vlasti, ochrana slobody, demokracie a humanizmu sú témy, ktoré boli aktuálne  
v čase založenia 1. skautského oddielu vo Zvolenskej Slatine roku 1937 a sú aktuálne 
aj dnes, po 85-tich rokoch. 

Zo srdca ďakujem, že som sa narodil už do časov, v ktorých som mohol prežiť 
detstvo aj celú mladosť v skautingu. Som presvedčený, že je to jedna z najlepších 
vecí, ktoré ma v živote postretli. Napísanie tejto knihy vnímam ako súčasť splácania 
dlhu, ktorý voči skautingu mám za všetko dobré, čo mi v živote doposiaľ dal.  
Od kamarátov cez formovanie mojej osobnosti až po moju manželku. 

Na tomto mieste sa končí rozprávanie 85-ročného príbehu skautingu vo Zvolenskej 
Slatine. Našťastie príbeh končí len na stránkach tejto knihy a v skutočnom svete 
pokračuje ďalej. Pevne verím, že aj ďalšie generácie mladých ľudí budú môcť 
zažívať krásne detstvo a mladosť v skautingu. Nech sú im príbehy zaznamenané 
v tejto knihe inšpiráciou. Stačí si zbaliť batoh a vybrať sa na cestu za skutočnými 
dobrodružstvami. Kamaráti vás už čakajú a nebojte sa, na ceste sa nájde vždy 
niekto, kto vám pomôže, keď to budete potrebovať.

Na vašej ceste vám želám veľa odvahy, vytrvalosti, silnú vôľu, pevný charakter  
a správne rozhodovanie na križovatkách!

Martin Cerovský Cero
november 2022
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