
Skauting pre život!

•	 naučí	sa	o seba	postarať	a dokáže	si	poradiť		
v rôznych	situáciách	

•	 nájde	si	nových	kamarátov
•	 získa	veľa	užitočných	zručností	potrebných	

pre	dnešný	svet
•	 zažije	dobrodružstvo

Nechajte svoje dieťa vyrastať v skautingu...
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...príležitosť pre neuveriteľné zážitky... ...s partiou kamarátov...

Súčasný	svet	je	veľmi	zložitý	
a orientovať	sa	v ňom	je	stále	
ťažšie,	hlavne	pre	mladých	ľudí.	Na	
každom	rohu	je	množstvo	lákadiel	
a pokušení...	Skauting	ale	ponúka	
možnosti,	pomocou	ktorých	sa	
môžu	Vaše	deti	vydať	správnym	
smerom –	priateľov	a jedinečné	
príležitosti.	Na	jednej	strane	to	je	
skupina	ľudí,	priateľov,	kamarátov,	
ktorí	sa	navzájom	rešpektujú –	na	
druhej	strane	to	je	dynamický	
a zmysluplný	život,	príležitosť	do-
týkať	sa	nových	zážitkov,	príležitosť	
rozvíjať	sa,	niečo	dokázať	a zažiť	
dobrodružstvo.

Skauting	 je	 najväčšia	 výchovná	 organizácia	 pre	 deti	
a mladých	ľudí	na	svete.	Pôsobí	vo	viac	ako	200	kraji-
nách	sveta	a po	celom	svete	spája	viac	ako	38	miliónov	
ľudí.	Umožňuje	im	žiť	a robiť	veci	spoločne	a stavia	pred	
nich	príležitosti,	ktoré	sú	zároveň	zábavou,	hrou	a spô-
sobom	ako	poznávať	nové	veci.	
Skauting	dáva	mladým	ľuďom	do	života	množstvo	zruč-
ností –	schopnosť	rozprávať	pred	ľuďmi,	ale	aj	schop-
nosť	 počúvať,	 schopnosť	 byť	 otvorený	 voči	 druhým,	
schopnosť	spolupracovať,	byť	zodpovedný.	
Skauting	 učí	 ako	 sa	 o  seba	 postarať,	 zobrať	 život	 do	
vlastných	rúk,	postaviť	sa	na	vlastné	nohy,	prevziať	zod-
povednosť	za	to,	čo	sa	so	mnou	a mojim	životom	deje.	
Skauting	je	príležitosť	vstúpiť	do	dospelosti	ako	človek,	
ktorý	vie	o svojich	kvalitách,	aj	o tom,	prečo	nebyť	sám	
a byť	súčasťou	tímu.	Človek,	ktorý	vie,	čo	chce	a aktívne	
za	tým	ide.	Človek,	ktorý	môže	byť	pilierom	spoločnosti.	

V	 skautingu	 si	môžete	 vyskúšať	 rôzne	 aktivity,	 naučiť	
sa	hrať	na	gitare,	pripravovať	hry,	variť,	zlaňovať,	splaviť	
rieku	na	rafte...	Človek	si	pri	tom	všetkom	uvedomí, že	
má	cenu	sa	o niečo	snažiť,	zapojiť	sa,	spolupracovať	a byť	
súčasťou	veľkých	vecí.

PRAVIDELNÝ PROGRAM NA VOĽNÝ ČAS

PRE KOHO JE SKAUTING? 

Pre	všetky	deti	a mladých	ľudí,	ktorí	sa	chcú	neustále	učiť	niečo	nové	a pra-
covať	na	sebe.	Skauting	má	pre	každého	pripravenú	cestu	vlastného	osobné-
ho	rozvoja,	pomáha	a povzbudzuje	k zdokonaľovaniu	vlastných	schopností	
a zručností.	Družinová	a oddielová	činnosť	sa	zameriava	na	hodnotovú	vý-
chovu	detí	a súčasne	vychádza	v ústrety	ich	špecifickým	záujmom.	Progra-
mová	náplň	zahŕňa	množstvo	aktivít	z oblastí,	ako	je	šport,	veda	a technika,	
kultúra,	príroda,	hudba...	
Výchova	a činnosť	v skautingu	je	rozdelená	do	troch	skupín	tak,	aby	mohli	
byť	rešpektované	požiadavky	rozdielneho	prístupu	k rôznym	vekovým	ka-
tegóriám	detí.	Sú	to:	

Vĺčatá a čielky (6 – 10 rokov) 
Skauti a skautky (11 – 15 rokov) 
Roveri a roverky (od 16 rokov) 

Konkrétna	podoba	jednotlivých	skautských	oddielov	sa	 líši.	V niektorých	
sa	výchovná	činnosť	uskutočňuje	spoločne	pre	chlapcov	a dievčatá,	 inde	
je	samostatná.	
Program	v každej	skupine	je	navrhnutý	tak,	aby	zodpovedal	predstavám,	
záujmom	a potrebám	daného	veku.	Včielky	a vĺčatá,	ktoré	sú	hravé	a ešte	
len	spoznávajú	svet	okolo	seba,	sprevádza	na	skautskej	ceste	príbeh	Mauglí-
ho	z Knihy	džunglí.	Skauti	a skautky	sa	učia	tímovej	spolupráci	v skupine	
rovesníkov,	sú	podporovaní	v rozvoji	samostatnosti	a zodpovednosti.	Roveri	
a roverky	si	už	svoj	program	pripravujú	sami	a v	rámci	neho	sa	snažia	nájsť	
si	vlastnú	cestu	životom.
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...o skautingu... ...aktivity a dobrodružstvá...

Slovenský	 skauting	 je	 najstaršou	 detskou	 a mládež-
níckou	organizáciou	na	Slovensku.	Patrí	k najaktívnej-
ším	na	Slovensku.	Svojím	programom	ponúka	členom	
rôznorodé	činnosti	a aktivity,	ktorých	cieľom	je	nielen	
zábava,	ale	aj	rozvoj	zručností	a vedomostí.	Poslaním	
skautingu	je	prispieť	k plnému	rozvoju	mladého	človeka	
a jeho	príprave	na	plnohodnotný	život.	
V	 skautingu	 je	 v  súčasnosti	 registrovaných	 viac	 ako	
6.000	členov,	ktorí	pracujú	vo	viac	ako	300	skautských	
oddieloch	po	celom	Slovensku.

Skauting	 okrem	 svojej	 pravidelnej	 činnosti	 s  deťmi	
a mládežou	realizuje	aj	projekty	zamerané	na	pomoc	
svojmu	okoliu.	Patrí	k nim	napríklad	pomoc	pri	orga-
nizovaní	zbierky	Deň	narcisov	či	roznášanie	Betlehem-
ského	svetla	po	Slovensku.	Tiež	pomáhame	pri	zachra-
ňovaní	hradných	zrúcanín	na	západnom	a východnom	
Slovensku	v rámci	projektu	Odklínanie	hradov.	V minu-
losti	sme	pomáhali	víchricou	zničeným	Tatrám.	

Skauting	je	moderné	hnutie,	ktoré	
má	globálny	charakter,	pretože	exis-
tuje	 v  216	 krajinách	 sveta.	 Umož-
ňuje	svojim	členom	stretávanie	sa	
s  mladými	 ľuďmi	 z  celého	 sveta.	
V jazykových	táboroch,	na	medziná-
rodných	expedíciách	a stretnutiach	
podporuje	komunikačné	schopnos-
ti,	 odstraňuje	predsudky	a hanbli-
vosť	pred	príslušníkmi	 iných	náro-
dov	a kultúr.	Bohaté	medzinárodné	
skúsenosti	 tiež	 využíva	 pri	 tvorbe	
programov.	 Priateľstvá,	 ktoré	 deti	
nadväzujú	so	skautmi	zo	zahraničia,	
im	zostávajú	na	celý	život...	

SLOVENSKÝ SKAUTING PRAVIDELNÝ PROGRAM PRE VOĽNÝ ČAS... 

Hlavná	 výchovná	 činnosť	 sa	 sú-
streďuje	 do	 skautských	 oddielov,	
ktoré	sa	ďalej	delia	na	menšie	dru-
žiny.	Počas	roka	sa	družiny	a oddiely	
schádzajú	na	pravidelných schôdz-
kach,	ktoré	sa	spravidla	konajú	raz	
týždenne.	Tieto	sú	nielen	plné	hier,	
ale	skauti	a skautky	si	na	nich	tiež	
zábavnou	formou	precvičujú	množ-
stvo	 zručností	 a  vedomostí,	 ktoré	
môžu	uplatniť	nielen	pri	skautských	
akciách,	ale	predovšetkým	v praktic-
kom	živote.	

MEDZINÁRODNÝ ROZMER

AKTIVITY SKAUTINGU

Činnosť	skautskej	družiny	a oddielu	
však	neprebieha	len	v klubovni,	ale	
počas	roka	je	vyskladaná	z rôznych	
jednodňových,	 či	 viacdňových vý-
prav	do	bližšieho,	či	vzdialenejšieho	
okolia.	Práve	takéto	výpravy	dávajú	
deťom	možnosti	 na	 rozvíjanie	 ich	
fantázie	pri	rôznych	hrách	so	zaují-
mavým	libretom.	

Vyvrcholením	 celoročnej	 činnosti	
skautského	oddielu	 je	 letný tábor,	
ktorý	trvá	v priemere	dva	týždne.	Na	
ňom	môžu	deti	zúročiť	skúsenosti,	
zručnosti	a poznatky	nadobudnuté	
počas	celého	skautského	roka.	Práve	
na	tábore	sa	deti	učia	byť	súčasťou	
tímu,	osvojujú	si	pravidlá	spravodli-
vého	súperenia,	overujú	si	praktic-
ké	zručnosti,	ale	aj	teoretické	vedo-
mosti.	 Rovnako	 tu	majú	možnosti	
naučiť	sa	variť,	narábať	s náradím,	
používať	mapu,	stavať	stany	a veľa	
iných	praktických	zručností.
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...kvalitný vzdelávací systém... ...kde nás nájdete...

Družinový	systém	je	jedným	zo	zá-
kladných	a hlavných	prvkov	skaut-
skej	výchovy.	Partiu	detí	vedie	starší	
a skúsenejší	chlapec	či	dievča –	dru-
žinový	 radca.	 Radcovia	 družín,	 ich	
zástupcovia,	 spolu	 s  vedúcim	 od-
dielu	 tvoria	 oddielovú	 radu,	 kto-
rá	 zabezpečuje	 chod	 samotného	
skautského	 oddielu.	 Každý	 člen	
oddielu	má	možnosť	podieľať	sa	na	
tvorbe	 programu	 a  prispievať	 tak	
k vytváraniu	spoločného	oddielové-
ho	života.	

Vodcom	oddielov	pomáhajú	ostatní	
dospelí –	činovníci,	ktorí	sa	im	svo-
jimi	 schopnosťami	 snažia	 pomôcť	
(napr.	vybavovanie	rôznych	vecí	na	
úradoch...).	Tiež	pomáhajú	pri	odo-
vzdávaní	získaných	vedomostí	a skú-
seností.	Organizujú	ďalšie	vzdeláva-
cie	podujatia	pre	vedúcich	oddielov.	
Rovnako	 však	majú	možnosť	 ďalej	
rozvíjať	aj	svoje	záujmy	a aktivity.	

Vedenie	oddielu	je	zverené	do	rúk	dospelým	vodcom.	
Aby	títo	mohli	deti	viesť	a pracovať	s nimi,	musia	ab-
solvovať	skautský	vzdelávací	systém –	tzv.	lesnú	školu.	
Jej	 úspešné	 absolvovanie	 je	 ukončené	 vodcovskými	
skúškami.	Vzdelávací	systém	Slovenského	skautingu	je	
akreditovaný	Ministerstvom	školstva	SR.	Vedúci	pros-
tredníctvom	vzdelávania	získajú	poznatky	a vedomosti	
z rôznych	oblastí,	napr.	pedagogiky,	psychológie,	tímo-
vej	spolupráce,	organizačného	manažmentu,	základov	
práva,	prvej	pomoci...	

DRUŽINA A ODDIEL NÁJDITE SI SVOJ SKAUTSKÝ ODDIEL

Chceli by ste vedieť, či je vo Vašom meste, resp. v blízkom okolí nejaký skautský 
oddiel? Na Slovensku pôsobí viac ako 300 skautských oddielov, v 70 mestách 
a obciach. Celkovo pôsobíme v 49 okresoch  Slovenska. 

KTO SA O DETI STARÁ? 

ČINOVNÍCI 

Ak	chcete	zistiť,	či	sa	vo	Vašom	meste	nachádza	skaut-
ský	zbor,	navštívte	stránku	www.skauting.sk.	V sekcii	
VEREJNOSŤ	nájdete	 interaktívnu	mapu,	 rozdelenú	na	
okresy.	Pri	prechádzaní	po	jednotlivých	okresoch	sa	Vám	
budú	zobrazovať	konkrétne	skautské	zbory,	ktoré	pôso-
bia	na	území	daného	okresu.	

O	najbližšom	skautskom	zbore	sa	môžete	informovať	aj	
prostredníctvom	telefónneho	čísla	02/44	64	01	54,	resp.	
e-mailom	na	ustredie@skauting.sk.	

Slovenský skauting
Račianska	96
831	02	Bratislava	

Tel.:	02/44	64	01	54	
E-mail:	ustredie@skauting.sk	

Vyberte si svoj oddiel a nechajte 
svoje dieťa vyrastať v skautingu!

www.skauting.sk
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Slovenský skauting
Račianska	96
831	02	Bratislava	

Tel.:	02/44	64	01	54	
E-mail:	
ustredie@skauting.sk
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KONTAKTNÉ	
INFORMÁCIE	

O NAŠOM	
SKAUTSKOM	

ZBORE:


