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Poslanie Slovenského skautingu 
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mla-
dého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Roz-
víjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, 
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charaktero-
vej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladate-
ľom skautského hnutia Robertom Baden-Powellom.

Ciele skautského snaženia
O presných cieľoch skautského snaženia hovorí nie-
koľko nasledujúcich strán. Ide o akési smerníky našej 
činnosti, ideály, ktoré sa snažíme postupne napĺňať 
prostredníctvom princípov, na ktorých stojíme a me-
tódy, s ktorou pracujú naši dobrovoľníci, aby sme tak 
plnili naše poslanie.
Výsledky sú dlhodobé a niekedy  neprichádzajú okam-
žite. Nezabúdajme, že skauting je v hre o zdravý vývin 
dieťaťa len jedným z aktérov – na deti pôsobí v prvom 
rade rodina, spolužiaci, ulica, kultúra spoločnosti...
Skautská činnosť vychádza z dlhoročnej tradície 
a hodnôt, na ceste za dosiahnutím cieľov však vyu-
žívame moderné trendy práce s deťmi a  mladými, 
súčasné technológie, zaujímavé a príťažlivé  formy 

„Keby sme to nazvali napríklad Spoločnosť na 
propagáciu morálnych atribútov, chlapec by sa do 
toho určite nehrnul. No nazvať to Skauting a dať 
chlapcovi šancu stať sa zvedom bola úplne iná káva.” 
Baden-Powell, zakladateľ skautingu

HLBŠÍ 
ZMYSEL

 aktivít, pri ktorých deti a mladí ľudia získavajú zruč-
nosti a  vedomosti najmä hrou, zážitkom, praxou. 
Ak by sme skĺzli k teoretizovaniu, kázaniu, skrátka 
k „Spoločnosti na propagovanie morálnych atribútov“, 
asi by u nás mnoho detí nevydržalo.

Svojím pozitívnym príkladom
ponúkajme deťom životné vzory a ideály. Naučme mla-
dých ľudí samých utvárať svoj hodnotový rebríček zdolá-
vaním rôznych výziev a zažívaním formujúcich zážitkov. 
A čo je najťažšie, pomôžme im vypestovať návyk premá-
hania vlastnej pasivity a pohodlnosti. Ako hovorí jeden 
z klasikov českého skautingu, priveďme ich na „ cestu 
tvrdého života, na ktorej človek premáha sám seba.“
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O ČO SA  
SNAŽÍME
Chceme, aby každý človek,  
ktorý zažil skauting, sa snažil,  
ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,
ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností  
a obmedzení; ktorý sa neustále zdokonaľuje; ktorý si dokáže  
nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje  
schopnosti; na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť.

Príjemným človekom,
ktorý berie život pozitívne a s humorom, ktorý je skutoč-
ným priateľom; ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť 
druhých; ktorého napĺňa služba iným; ktorý dokáže svoju 
rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti 
a vzájomnej pomoci.

Aktívnym členom svojej spoločnosti,
ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre; ktorý 
podporuje demokraciu a pluralitu; ktorý chápe politickú 
dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu 
vo verejnom živote, ktorý podporuje toleranciu, mier 
a medzinárodnú spoluprácu; ktorý je schopný čeliť pre-
javom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti;  
ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni.

Duchovne bohatým človekom,
ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu 
materiálny svet a dávajúcu životu zmysel a smer; 
ktorý žije podľa nájdených duchovných prin-
cípov; ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú 
či nachádzajú iné odpovede a pohľady na 
duchovnú realitu a čelí fanatizmu či funda-
mentalizmu, ktorý si cení všetko, čo je dobré 
vo svete a v ľuďoch okolo neho. 
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Keď sa zakladateľ skautingu 
Baden-Powell vrátil zo 
sveta opäť do Londýna, 
udivil ho pohľad na žob-

rákov v uliciach, alkoholizmus, 
 vandalizmus, zločinnosť a „tisícky 

žalostných ukážok chlapcov a mla-
díkov“. To definitívne potvrdilo 
jeho staršie odhodlanie rozbehnúť 
program, ktorý zaujímavou formou 
podchytí chlapcov (dievčatá sa 
pridali o pár rokov), a pozdvihne 

tak ich úroveň. Už od tých čias sa 
cieľ skautingu v podstate nemení – 
výchovou všestranne rozvinutého 
občana pomôcť zlepšiť spoločnosť.  
Všestranným rozvojom máme na-
mysli všetky stránky osobnosti.

TELESNÝ 
ROZVOJ

 • znalosť tela a jeho 

potrieb
 • čistota a hygiena

 • zdravý životný štýl

 • šport
 • chodenie do prírody 

a prežitie

CITOVÝ ROZVOJ
 • poznávanie a akceptovanie citov • vyjadrovanie a ovládanie citov • vnútorná sloboda a rovnováha • láska, priateľstvo a pohoda

DUCHOVNÝ ROZVOJ
 • hľadanie duchovného rozmeru
 • objavovanie duchovného dedičstva
 • vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu
 • uplatňovanie duchovných princípov
 • náboženská tolerancia

INTELEKTUÁLNY 
ROZVOJ
 • rozširovanie vedomostí
 • spracovávanie informácií
 • tvorivosť
 • schopnosť nájsť si zamestnanie 

SOCIÁLNY 
ROZVOJ

 • tolerancia a rešpekt k druhým

 • komunikácia
 • spolupráca a vedenie skupiny

 • služba
 • vlastenectvo a občianstvo

 • ochrana prírody

ROZVOJ 
CHARAKTERU

 • utváranie identity

 • pozitívny prístup k životu

 • samostatnosť

 • iniciatíva a asertivita

 • vlastný rozvoj

 • život v súlade s hodnotami 
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Kto je kto?

Vĺčatá a včielky

6 – 11 rokov
V programe najmladších členov 
má veľkú dôležitosť svet fantázie 
malých detí. Akékoľvek učenie sa 
prebieha formou hier.

Najmladší členovia sú organizo-
vaní vo vlčiackych svorkách alebo 
včielkárskych rojoch – v šesť-
členných skupinách. Deti sa učia 
začleňovať do kolektívu priateľov 
a dospelí im postupne dávajú 
ozajstnú zodpovednosť, no zároveň 
zaisťujú telesnú, citovú a duševnú 
bezpečnosť.

Roveri a roverky

15 – 26 rokov
Väčšina aktivít tejto vekovej 
skupiny sa odohráva na úrovni 
roverských skupín. Dospelí sú 
prítomní, ale majú úlohu poradcov 
a podporovateľov.

Náplň roveringu tvorí putovanie, 
cestovanie, objavovanie seba, 
svojich hodnôt a charakteru. Roveri 
a roverky si pripravujú náročné 
projekty, organizujú horské výpravy 
a expedície do zahraničia. Aktívne 
sa podieľajú na ochrane prírody 
a realizujú službu pre miestne 
komunity.

Skauti a skautky

11 – 15 rokov
V skautskom veku stúpa dôležitosť 
„družinového systému“ – je to 
systém prirodzených partií mla-
dých ľudí, ktorý umožňuje plné 
zapojenie a sebarealizáciu každého 
člena. Na čele takejto družiny stojí 
skúsený rovesník – mladý líder 
(družinový radca).

Dospelí vedúci motivujú družiny 
k ich vlastnému družinovému životu. 
Symbolickým rámcom skau tiek 
a skautov je objavovanie a skúma-
nie okolitého sveta a preferovaným 
prostredím pre aktivity je príroda.

Slovenský skauting pracuje s deťmi a mládežou v rozmedzí približne 6 až 26 rokov. Podľa kritéria veku sa členovia 
delia do troch skupín: vĺčatá a včielky, skauti a skautky, roveri a roverky.

ČLENSKÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

Vedúci v skautingu
Skautský oddiel vedie dospelý člen 
Slovenského skautingu – skautský 
vodca. Práca všetkých dospelých 
v skautskom hnutí je založená na 
dobrovoľníckej báze, no zároveň na 
každého z nich kladie zodpoved-
nosť za program, výchovu a bez-
pečnosť členov svojho oddielu.

Je to človek, ktorý má mať po-
trebnú vodcovskú kvalifikáciu:
 • základný 8-hodinový kurz prvej 

pomoci
 • je absolventom niektorej z vod-

covských lesných škôl – kurzu 
zameraného na výchovu a vzde-
lanie vodcov.

Aby mohol viesť deti, musí absolvo-
vať všetky bloky, pozostávajúce zo 
zdravovedy, pedagogiky, psycholó-
gie,  organizačnej a tímovej práce, 
právnych predpisov, zásad bezpeč-
nosti, atď.
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NA AKÝCH  
PRINCÍPOCH STOJÍME?
Skauting stojí na troch princípoch, ktorými sa riadime 
a ktoré určujú náš „životný štýl“

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.

Aby týmto univerzálnym princípom porozumeli aj deti, konkrétnejšie a praktickejšie ich rozvádza skautský 
sľub a zákon. Sľub je vážnou životnou udalosťou. Až po jeho zložení sa niekto považuje za ozajstného skauta.

1 VZŤAH K SEBE – to je vedomie vlastnej dôstojnosti, 
svojich predností i obmedzení a neustále úsilie 
o vlastný rozvoj a rast.

2 VZŤAH K DRUHÝM – to je postoj voči druhým, em-
patia, tolerancia, spolupráca, ale aj vernosť krajine, 
rodine, prírode, vzťah k životnému prostrediu.

3 VZŤAH K DUCHOVNÉMU SVETU – to je viera, že 
nad  materiálnym svetom existujú vyššie princípy, 
ktorými sa svet riadi. Táto viera však nie je podmie-
nená príslušnosťou ku konkrétnemu náboženstvu.

Skautský zákon
1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle  

a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.
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SKAUTSKÁ
METÓDA

SĽUB  
A ZÁKON

PODPORA OD  
DOSPELÝCH

SYMBOLICKÝ 
RÁMEC

ŽIVOT 
V PRÍRODE

PRIRODZENÉ 
MALÉ PARTIE

UČENIE SA 
ČINNOSŤOU

Ak sa má koleso skautskej výchovy úspešne 
krútiť, je dôležité, aby naraz využívalo  
všetkých sedem prvkov skautskej metódy. 

OSOBNÉ NAPREDOVANIE
Mladý človek sa sám zapája do vlastného 
rozvoja. Za úspešné plnenie rôznych úloh 
a cieľov získava nášivky, ktoré si môže 
prišiť na svoju skautskú košeľu. Postupne 
prechádza jednotlivými stupňami, ktoré sú 
míľnikmi jeho osobného rozvoja.

UČENIE SA  
ČINNOSŤOU
Uprednostňujeme 
činnosť, prax a akti-
vity pred nudným 
teoretizovaním.

SĽUB A ZÁKON
Pri sľube sa mladý človek osobne zaväzuje dob-
rovoľne dodržiavať kódex skautských princípov – 
konkrétne rozpísaných v skautskom zákone.

PRIRODZENÉ MLADÉ PARTIE
V družinovom systéme si 6 – 10 členné 
partie samé organizujú veľkú časť 
programu a podnikajú aktivity. Každý 
člen má v tíme svoju úlohu. Družinu 
vedie radca, ktorým je väčšinou starší 
kamarát s prirodzenou autoritou.

PODPORA OD DOSPELÝCH
Dospelý vodca nie je armádny generál, ani riaditeľ 

firmy, neprikazuje, nevydáva povely. Jeho úlohou 
je povzbudzovať tvorbu nápadov, iniciatívu a rozho-

dovanie. Pomáha mladému človeku, aby sám objavoval cestu 
svojho osobného rastu a vyberal si ten správny smer. 

ŽIVOT  
V PRÍRODE
Väčšinu na šich 
aktivít orga-

nizujeme v prí-
rode – výpravy, 

expedície, tábory, 
ochranárske akcie.

SYMBOLICKÝ RÁMEC
Každá veková skupina využíva pôsobivé symboly, 
legendy, príklady, postavy a názvy prispôsobené pred-
stavivosti daného veku. Napríklad pre najmladších 
je to rozprávková postava Mauglího a svet Knihy 
džunglí. 11 – 15 roční skauti a skautky majú ako 
vzor rôznych objaviteľov nových území. Symbo-
lickým rámcom roverov je putovanie, cesta. 

OSOBNÉ  
NAPRE-

DOVANIE
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STRUČNÁ  
HISTÓRIA VZNIKU
„Pokúste sa zanechať svet o trochu krajší 
než ste ho našli...“ Baden-Powell

Zakladateľom skautingu bol lord Baden-Powell. Na prelome 
19. a 20. storočia bol britským národným hrdinom, lebo v búrskej 
vojne víťazne viedol obranu juhoafrického mesta Mafeking, ktorá sa 
stala symbolom obrany britských záujmov. Baden-Powell to dotiahol 
až na generála, no rozhodol sa opustiť armádu a venovať sa šíreniu 
mierového a tolerantného skautského hnutia.

Oficiálny vznik skautingu sa datuje do roku 1907, kedy sa pod  Bí-Pí-ho 
vedením uskutočnil skúšobný prvý skautský tábor na ostrove Brown-
sea na juhu Veľkej Británie. Trvalo len pár rokov, kým sa toto nové 
hnutie úspešne rozšírilo do celého sveta.

K nám na Slovensko sa skauting dostal v roku 1913, kedy vznikol prvý 
skautský oddiel v Komárne. Skauting v Československu, a teda aj na 
Slovensku, bol zakázaný počas totalitného Slovenského štátu i počas 
 totality komunistickej. Hneď po Nežnej revolúcii v roku 1989 opäť   
obnovil svoju činnosť.

Skauting vo svete

Je skauting organizácia 
alebo hnutie?

Baden-Powell raz povedal: „Naj-
prv som mal myšlienku. Potom 
som uvidel ideál. Teraz máme 
hnutie a ak si niektorí z vás 
nedajú pozor, skončíme len ako 
organizácia.“ Tento výrok zakla-
dateľa skautingu sa niekedy ne-
správne interpretuje. Zámerom 
B-P-ho bolo vytvoriť hnutie, čiže 
spoločenstvo ľudí s podobným 
cieľom. Na pomoc a v prospech 
tohto hnutia B-P vytvoril orga-
nizáciu, čiže štruktúru, ktorá 

pomáha pri dosahovaní ideálov 
hnutia. Preto máme aj „Svetovú 
organizáciu skautského hnutia“. 
Inak povedané, skauting je 
hnutie, ktorému pomáha rásť 
organizácia, napríklad Sloven-
ský skauting.
Baden-Powell však varoval, aby 
sme neskončili „iba ako orga-
nizácia“, to znamená štruktúra, 
ktorá existuje len pre seba 
a neslúži hnutiu a jeho zmyslu. 

„Hnutie sa hýbe“, povedal tiež 
B-P. Skauting sa teda vyvíja 
a adaptuje vývoju spoločnosti, 
aby neustále dokázal napĺňať 
svoje najzákladnejšie poslanie.
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Organizačná 
štruktúra SLSK
Družina
Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do 
 skautingu stáva členom družiny. Je to skupina 
6 – 10 detí, ktorú vedie družinový radca. Je to 
základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina 
skautského programu.

Oddiel
Dve a viac družín (spravidla 3 – 4) tvorí oddiel, ktorý je základnou 
organizačnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci 
s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomoc-
níkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejed-
náva otázky programu, výchovy a organizácie. 

Oblasť
Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská 
oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vy-
tvoriť oblasť. Jej poslaním je poskytovať servis zborom, 

zabezpečovať kurzy a vzdelávanie dospelých členov skau-
tingu, rozširovať skauting na nové miesta a usporadúvať 
regionálne skautské akcie. Na Slovensku existuje aj rómska 
oblasť. Je špecifická v tom, že môže pôsobiť vo viacerých re-
giónoch a koordinuje činnosť skautov rómskej národnosti.

Zbor
Kvôli vzájomnej pomoci a odľahče-
niu oddielov od administratívy sa 
oddiely spájajú do zborov. Zbor je 
dobrovoľným zoskupením 2 a via-
cerých oddielov a vedie ho zborový 
vodca so zborovou radou. Poslaním 

zboru je zabezpečovať priestorové, 
finančné, materiálne a personálne 
podmienky pre kvalitné fungovanie 
oddielov v zbore. Zbor má právnu 
subjektivitu, čiže môže oficiálne 
vystupovať v mene skautingu pred 
úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať 
financie a pod. V tomto smere je 

základnou úplne samostatnou jed-
notkou. V zbore zväčša bývajú zastú-
pené všetky vekové kategórie a obe 
pohlavia. Tým vytvára veľmi rôz-
norodé a pestré spoločenstvo ľudí. 
Mladý človek automaticky prechádza 
vlčiackym, skautským a roverským 
oddielom v rámci jedného zboru.

Národná úroveň
Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, 
ktorý sa schádza každé dva roky. Snem volí z radov 
dobrovoľníkov náčelníctvo, ktoré usmerňuje chod 
organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi.
Na vykonávanie úloh spojených s riadením organizá-
cie slúži ústredie ako výkonný orgán. Pracuje v ňom 
zopár profesionálnych zamestnancov, ktorí sa starajú 
o administratívu,  financie, publikačnú činnosť, vede-
nie veľkých projektov a pod.

SNEM NÁČELNÍCTVO ÚSTREDIE
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VLČIA  
STOPA
Vĺčatá a včielky (6 – 11 rokov)
Chlapcom v najmladšej vekovej kategórii sa tradične hovorí 
vĺčatá, dievčatám včielky. Kvôli väčšej praktickosti sme však 
v skautingu zaviedli len jeden symbolický rámec pre túto 
vekovú kategóriu, a to rozprávkové príbehy Mauglího me-
dzi vlkmi podľa Knihy džunglí. Tie sa objavujú vo všetkých 
materiáloch pre našich najmladších členov. Oddiel vĺčat alebo 
včielok je rozdelený do malých družín – šestiek – keďže majú 
spravidla šesť členov. 
Akákoľvek výchova prebieha prostredníctvom hier. Deti sa učia 
začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí sa im pokúšajú dať 
ozajstnú zodpovednosť a zaisťujú ich telesnú, citovú a du-
ševnú bezpečnosť.

Výchovné vzory
V programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Podobne 
ako názvy, i prezývky, legendy k hrám, výzdoba a najmä 
pozitívne príklady vychádzajú z rozprávok – predovšetkým 
z Knihy džunglí. Tak sa prispôsobujú detskému vnímaniu sveta. 
Deťom nehovoríme, aby sa telesne rozvíjali, ale aby boli silné 
a zdravé ako leopard Baghíra. Nedávame im prednášky o emo-
cionálnej inteligencii, ale ukazujeme im príklad priateľského 
munga Rikki-Tikki-Taviho či pomáhajúceho tuleňa Kotika.

Výchovný 
program
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Odborky dopĺňajú stupne
Nezávisle od štyroch stupňov, ktoré sú zamerané na vše-
stranný rozvoj osobnosti, môžu deti plniť i odborky. Tie sa 
už týkajú špecifických oblastí činnosti, „odborností“: ku-
chár, zdravotník, športovec, táborník... Na získanie nášivky 
príslušnej odborky treba splniť niekoľko zadaných úloh. 
Požadované podmienky pre odborky nájdete na „odborko-
vých kartách“ alebo na webstránke SLSK.
Odboriek je veľké množstvo. U vĺčat ešte častokrát majú 
rozprávkovo ladenú náplň a v podstate ich učia zapojiť sa 
do získavania odboriek.

4 stupne vlčej stopy
Chlapec či dievča podľa svojej vyspelosti plní jeden zo šty-
roch stupňov vlčej stopy. Na svojej rovnošate má prišitú 
príslušnú nášivku a snaží sa postúpiť na vyššiu úroveň 
a získať ďalšiu nášivku.
Pri plnení stupňov deťom pomáhajú dve pekné, bohato 
ilustrované knižky. Baghíra im v knižkách predstavuje 
ciele týkajúce sa cvičenia, hygieny, znalosti tela, čiže te-
lesného rozvoja. Balú podobne predstavuje ciele z oblasti 
rozvoja charakteru, František duchovný rozvoj atď. K cie-
ľom, ktoré dieťa podľa seba a zároveň podľa vodcu splní, si 
môže dolepiť nálepky tých-ktorých postavičiek. Ak chlapec 
či dievča splní požadovaný počet cieľov v každej knižke, 
môže prejsť na ďalší stupeň.
Plnenie jedného stupňa zaberá zhruba rok činnosti. 
To zároveň vodcom veľmi pomáha s inšpiráciou pri tvorbe 
programu ako aj pri spoznávaní dieťaťa.

Výchovný záujem Symbolický príklad

Rozvoj tela Silný a zdravý ako leopard Baghíra

Rozvoj intelektu Vynaliezavý ako had Kaá

Formovanie charakteru Múdry ako medveď Balú

Citový rozvoj Verný a milujúci ako mungo Rikki-tikki-tavi

Starosť o druhých ľudí Pomáhajúci ako tuleň Kotik

Duchovný rozvoj Priateľ Boha ako František
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SKAUTSKÝ  
CHODNÍK
Skauti a skautky (11 – 15 rokov)
Podľa skautskej vekovej skupiny (11 – 15 rokov) dostalo 
názov i celé skautské hnutie. Práve pre tento vek totiž 
Baden-Powell prvotný program vymyslel, ostatné 
vekové kategórie vznikli až neskôr. Skúsenosti, odvaha, 
obetavosť a ďalšie morálne vlastnosti skautov mali byť 
vhodným vzorom pre chlapcov tohto veku.
Skauti a skautky fungujú v 6 až 10 členných družinách, 
čo bol ďalší z Baden-Powellových priekopníckych vynále-
zov. Presne v takýchto partiách sa totiž chlapci a diev-
čatá prirodzene stretávajú, majú medzi sebou vlastné 
neformálne autority i neformálne pravidlá. Keď sa táto 
prirodzená tendencia správne podchytí, z neformálnych 
detských lídrov sa stanú radcovia (vedúci družín) a uzná-
vanými pravidlami sa stanú pozitívne hodnoty, polovica 
úspechu je zaručená. Dospelí vedúci motivujú družiny 
k vlastnému družinovému životu. Niekoľko družín tvorí 
oddiel a radcovia spolu s dospelými vodcami oddielu 
tvoria oddielovú radu. Tento družinový systém umožňuje 
plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena.
Preferovaným prostredím pre aktivity skautov je príroda.

Priatelia objavujúci nové územia
Skautom už neponúkame rozprávkové symboly, nie sú 
predsa malé deti. Ich výraznými vlastnosťami je chuť 
objavovania a dobrodružstva, záujem ovládnuť nejaké 
územie a spolupatričnosť partie rovesníkov. Povedané 
jednoduchšie, vhodným symbolickým rámcom pre 
skautský vek sú „Priatelia objavujúci nové územia.“ 
Nie je až tak dôležité, či sa skauti hrajú na objavovanie 
tajomstiev opusteného ostrova alebo na objavovanie 
cudzej planéty s náznakmi života. „Novým územím“ 
môže byť skutočná neznáma krajina, cudzia planéta, 
ale i „územie“ neprebádaných objavov či dimenzií, na-
príklad hieroglyfov alebo reči zvierat. Legenda prebúdza 
záujem skautov a provokuje ich k činu.

ORLÍ SKAUT, 
ORLIA SKAUTKA

Absolvovanie výchovného 
programu Slovenského 
skautingu vrcholí získaním 
najvyššieho programového 
ocenenia – Orlieho skauta. 
Toto motivačné ocenenie sa dá získať 
splnením niekoľkých podmienok: prejdenie 
druhým stupňom skautského chodníka 
(Stúpanie na vrchol), vyplnenie roverského pasu 
a získanie niekoľkých požadovaných odboriek 
(občan, ochranca prírody, komunikácia, umenie, 
prvá pomoc...). 

Výchovný 
program
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Odborky
Podobne ako u vĺčat, i u skautov odborky dopĺňajú 
všeobecný záber stupňov napredovania a umožňujú 
im lepšie poznávať vybrané oblasti a zdokonaľovať sa 
v nich. Odborky však už nie sú rozprávkové, ale realis-
tické. Skauti i roveri majú totožné odborky. Po splnení 
odborky získava skaut (i rover) okrúhlu ná šivku danej 
odborky, ktorú nosí na pravom rukáve skautskej košele.

Každá z odboriek má dva stupne. zelený stupeň je motivačný. Chla-
pec či dievča zážitkovou formou objavuje tú-ktorú oblasť, robí v nej 
prvé pokusy a samostatnejšie aktivity. Červený stupeň už ide v danej 
oblasti hlbšie, a ten kto ho získava, nadobúda hlbšiu odbornosť, zna-
losti a zručnosti, objavuje vzájomné súvislosti a zmysel danej oblasti 
a získava skúsenosti do života.

Stupne skautského 
chodníka
Po vstupe do oddielu sa nováčik 
potrebuje naučiť dôležité veci 
súvisiace s fungovaním skau-
tingu, základy života a správa-
nia sa v prírode. Predovšetkým 
je však dôležité, aby spoznal 
skautské ideály a hodnoty, ku 
ktorým sa rozhodne zaviazať 
v skautskom sľube. Pri plnení 
úloh nováčikovskej skúšky 
mu výborne pomôže knižôčka 
Nováčik.
Zloženie nováčikovskej skúšky 
umožňuje nováčikovi zložiť 
skautský sľub a plniť i stupne 
skautského chodníka – 
 Neznámu krajinu a následne 
Stúpanie na vrchol. Pre každý 
stupeň dostane skaut či 
skautka jednoduchú, no atrak-
tívnu brožúrku, v ktorej nájde 
ciele rastu osobnosti a i ponuku 
úloh, ktorými možno dané ciele 
dosahovať. Môže si ich prispô-
sobiť či naformulovať vlastné 
ciele, vybrať si z ponúknutých 
úloh, a potom ich plniť. Úlohou 

dospelého vodcu je citlivo po-
máhať v tomto procese a zaistiť, 
aby nové úlohy boli primerane 
náročné (nie príliš ľahké, no tiež 
nie nesplniteľné) pre toho-kto-
rého skauta.
To, či skaut splnil naformulo-
vané ciele, hodnotí vždy on 
a okrem neho striedavo radca 
i vodca oddielu, ako aj jeho ro-
dičia. Splnené ciele si označuje 
vyfarbením puzzle v brožúrke.
Každý stupeň má svoju nášivku, 
ktorá sa udeľuje na začiatku pl-
nenia – keď sa skaut či skautka 
rozhodne plniť daný stupeň. 

NÁŠIVKY STUPŇOV NAPREDOVANIA
skauti si ich prišívajú na košeľu pri začiatku plnenia

1. stupeň

2. stupeň

Dokončené oba stupne
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ROVERSKÁ CESTA

Roveri a roverky (15 – 26 rokov)
V roverskej vekovej skupine rozlišujeme mladších roverov 
do 19 rokov a starších roverov nad 19 rokov. Odporúčaný 
roverský výchovný program sa pripravuje len pre mladších 
roverov, starší sú už dospelí a svoj program si celý pripra-
vujú sami, resp. zapájajú sa do vedenia oddielov a zborov.
Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na 
úrovni menších roverských skupín. Či ide len o roverskú 
družinu alebo aj väčší roverský oddiel (kmeň), závisí od 
tradície a vyspelosti toho-ktorého zboru.
V programe mladších roverov a roveriek sú dospelí vod-
covia prítomní, ale zohrávajú len poradcovskú a podpo-
rovaciu rolu. Roveri a roverky si sami určujú oblasti svojej 
činnosti a rastu podľa individuálnych záujmov, školy, pred-
pokladaného budúceho zamestnania. Čaro roveringu tvorí 
putovanie, cestovanie, objavovanie neznámeho sveta.

Roverské projekty
Väčšina aktivít prebieha formou projektov, ktoré si roveri 
sami pripravujú a realizujú. Program je náročnejší ako 
u skautov. Organizujú sa náročné výpravy a expedície do 
zahraničia, roveri sa aktívne podieľajú na ochrane prírody, 
v projektoch služby pre svoju komunitu objavujú seba, 
svoje hodnoty a charakter.
Základom každého projektu sú ciele, ktoré chceme 
dosiahnuť vo vopred plánovanom presnom čase. Nie je 
to jedna aktivita, ale mnoho rôznych aktivít, ktoré 
vzájomne prispievajú k dosiahnutiu konečného cieľa. 
Špecifikom projektov v skautingu je, že majú zahŕňať 
rozvoj osobnosti, zapájať všetkých členov do plánova-
nia, prípravy, realizácie i hodnotenia a využívať skaut-
skú metódu.

Výchovný 
program
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DOSPELÍ V SKAUTINGU
Najčastejšou úlohou dospelých je výchova 
detí a mladých ľudí. O ňu sa starajú vodcovia 
oddielov spolu so svojimi zástupcami 
a ďalšími dospelými dobrovoľníkmi.

Hybná sila
Slovenský skauting sa definuje ako orga-
nizácia pre mladých ľudí. Naša cieľová 
skupina je tým jasne vymedzená. Hybnou 
silou skautingu, ktorá zabezpečuje jeho 
fungovanie, sú však nepochybne dospelí. 
Ich úlohou je pomáhať implementovať 
výchovný program a prispievať k všestran-
nému rozvoju mladého človeka. Skauting by 
bez dospelých nemohol plniť svoje poslanie. 
V charakterných, schopných a aktívnych 
(poradie nie je náhodné) dospelých ľuďoch 
spočíva to najväčšie bohatstvo, ktoré Slo-
venský skauting má. Každý dospelý človek 
s takýmto profilom, ktorý chce venovať kus 
svojho voľného času a schopností mladým 
ľuďom, je u nás veľmi vítaný.

Prečo dospelí pracujú pre 
skauting a žijú skautingom?
Skauting je jedno veľké dobrodružstvo, 
ktoré umožňuje každému nájsť si svoj 
kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie 
svojich snov a nájdenie si priateľov na celý 
život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, 
kde všade, kam prídete, nájdete spriaznené 
duše, ľudí s podobnými princípmi.
Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje 
dospelým predĺžiť vlastnú mladosť, myslieť 
dynamicky a moderne. Dôležitým prínosom 
je aj vlastný osobnostný rast, nové impulzy 
na premýšľanie. A predovšetkým, cez skau-
ting možno pomôcť dobrej veci.

Úlohy dospelých
Najčastejšou úlohou dospelých je výchova detí 
a mladých ľudí. O ňu sa starajú vodcovia oddielov 
spolu so svojimi zástupcami. Byť vodcom znamená byť 
sprievodcom mladého človeka na jeho ceste rozvo-
jom vlastnej osobnosti. Povzbudzovať ho, zabávať sa 
s ním, spoluvytvárať program, byť ako starší brat či 
sestra. Na druhej strane je vodca pre svojich členov 
vzorom, ku ktorému sa chcú priblížiť. Je dôležité, aby 
si k mladým ľuďom vybudoval správny vzťah – kom-
promis medzi priateľstvom a autoritou. Vodca nikdy 
nepracuje sám, ale je členom tímu. Je dobré, keď má 
okrem radcov družín okolo seba aj ďalších dospelých 
pomocníkov. Spolu sa starajú o chod oddielu, zabezpe-
čujú program a výchovnú ponuku oddielu.
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DOBROVOLNÍCTVO 
A SKAUTING
Je možné robiť veci zadarmo a vidieť 
v nich zmysel? Na túto otázku by 
všetci skauti odpovedali – Jasné, dá 
sa to a je to super! Dobrovoľníctvo je 
hlboko zakorenené v samotnej podstate 
skautského hnutia a naši členovia to 
aktívne dokazujú.

Dobrovoľníctvo má u skautov 
viacero rozmerov
Tým primárnym je práca s deťmi a mládežou. Mladí, ktorí 
sa v skupine profilujú ako prirodzení lídri a majú záujem 
vziať na seba úlohu vedúceho, môžu cca vo veku 13 – 16 
rokov absolvovať naše interné vzdelávanie formou nefor-
málneho zážitkového tréningu. Skauting má dlhoročné 
pozitívne skúsenosti s využívaním peer-to-peer educa-
tion – s programom rovesníckeho vzdelávania, ktorý vy-
chádza z prirodzenej štruktúry detských a mládežníckych 
partií a pozitívnych vzorov. Vedúcimi skautských skupín 
sa teda v mnohých prípadoch stávajú rovesníci, resp. iba 
o niekoľko rokov starší členovia.

Mladí lídri
Na Slovensku máme približne 1500 takýchto mladých 
lídrov. Čo všetko je ich úlohou? Každý týždeň sa ich 
skupinky stretávajú v rámci svojej pravidelnej činnosti. 
Vedúci si na tieto tzv. „družinovky“ pripravujú program – 
musí byť atraktívny a pestro vyskladaný tak, aby deti 
bavil a zároveň sa stal nástrojom ich rozvoja v rôznych 
oblastiach na základe skautskej metódy. Zvyčajne 
býva zasadený do celoročnej etapovej hry – témy, 
ktorá rámcuje program a pridáva mu nádych fantázie, 

dobrodružstva a romantiky. Okrem toho musí vedúci 
pri realizácii programu dbať na bezpečnosť účastní-
kov, na to, aby každý mal možnosť v niečom vyniknúť, 
naučiť sa a zažiť niečo nové, ako aj na náladu v skupine 
a jej správnu motiváciu a vedenie. Okrem pravidelného 
stretávania raz za týždeň chodieva skupinka na špeciálne 
akcie, výpravy do prírody, športové turnaje, motivačné 
víkendové chaty... Aj toto je dielom našich mladých dob-
rovoľníckych lídrov.
V jednej skupine často fungujú v tandeme dvaja lídri. 
Plnú podporu a pomoc im poskytujú dospelí vedúci – 
 takisto dobrovoľníci. Sú zodpovední za fungovanie viace-
rých rovesníckych skupín, koučujú ich lídrov a pripravujú 
a realizujú pre nich a ich skupinky akcie, ktoré slúžia ako 
inšpirácia aj motivácia. Takýchto dospelých dobrovoľní-
kov funguje v Slovenskom skautingu cca 300 a pôsobia 
na lokálnej úrovni v každom regióne.

Zodpovední dobrovoľníci
Okrem toho ďalších 100 dospelých dobrovoľnícky „pracuje“ 
v úlohe vedúcich a štatutárov nižších zložiek SLSK – zbo-
rov, v ktorých sa realizuje skautská činnosť. Ich úlohou je 
administratívne zastrešovať celoročnú činnosť jednotli-
vých skupín, koordinovať dobrovoľnícke tímy, pripravovať 
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špeciálne akcie pre členov, rodičov i  verejnosť, zastupovať 
a prezentovať zbor voči partnerom a na verejnosti.
Ďalšie stovky mladých i dospelých dobrovoľníkov ve-
nujú skautingu svoj čas a skúsenosti v rôznych funk-
ciách a úlohách: od ekonómov, hospodárov, grafikov, 
správcov webu, fundraiserov, cez organizátorov rôznych 
podujatí pre členov i verejnosť, lektorov neformálneho 
vzdelávania, kuchárov, zdravotníkov, až po preklada-
teľov, zvukárov a fotografov – to všetko na lokálnej, 
národnej i medzinárodnej úrovni.
Vďaka všetkým týmto ľuďom môže skauting stále ponú-
kať originálny, kvalitný, zaujímavý a bezpečný program 
a priestor pre tisícky detí a mladých ľudí. Ich čas, skúse-
nosti, ochotu a najmä nadšenie si veľmi vážime a ďaku-
jeme im za to všetko, čo do skautingu prinášajú.

Chceme byť nápomocní
Ďalším veľmi výrazným prvkom v skautingu je jeho 
otvorenosť a snaha aktívne sa zapájať do pomoci 
svojmu okoliu. Skautky a skauti na Slovensku kaž-
doročne venujú tisíce hodín dobrovoľníckej činnosti 
v prospech rozvoja druhých ľudí, ochrany prírody a ži-
votného prostredia, skrášľovania svojho okolia a pomoci 
tam, kde je to potrebné. Podporujeme dobrovoľnícke 

iniciatívy rôznych organizácií – zapájame sa do projektu 
Naše mesto (Nadácia Pontis), 72 hodín (RMS), ako aj 
do verejných zbierok (Deň narcisov, Hodina deťom – 
 Uličnica...) či iných lokálnych aj národných podujatí.
Predovšetkým však realizujeme vlastné dobro voľnícke 
verejnoprospešné projekty. Na miestnej úrovni ide o naj-
rozličnejšie aktivity v rámci komunít, ktoré najlepšie re-
flektujú potreby daného miesta a jeho obyvateľov alebo 
prírody. Tieto aktivity sú v réžii zborov, ktoré pôsobia 
priamo v danej obci alebo meste. Výrazným projektom 
bola medzinárodná dobrovoľnícka pomoc kalamitou 
zničeným Vysokým Tatrám v rokoch 2005 – 2006. V roku 
2004 sme začali s realizáciou myšlienky pomoci vybra-
ným hradným zrúcaninám na západnom Slovensku, 
postupne sa pridali ďalšie zrúcaniny na území celého 
Slovenska. Odvtedy sa jednotlivé skautské zbory venujú 
v rámci projektu Odklínanie hradov tým „svojim“ zrú-
caninám, ktoré si pod dohľadom expertov zobrali pod 
patronát. Každoročne sa do tohto projektu zapojí cca 250 
skautských dobrovoľníkov; okrem toho sa realizujú po-
mocné brigády za účasti firemných dobrovoľníkov. Práve 
firemní dobrovoľníci sú vo viacerých prípadoch konkrét-
nych aktivít našimi výbornými partnermi a pomocníkmi, 
ktorých záujem si veľmi vážime.
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Čo Ti prináša to, že pôsobíš 
ako dobrovoľník v skautingu?

Martin, Kežmarok: „Byť dobrovoľníkom pre 
SLSK pre mňa znamená deliť svoj čas, ktorý 
venujem podnikaniu a rodine, aj širšej rodine, 
ktorou je pre mňa tá skautská rodina. Hoc sa 
do činnosti skautingu zapájam len sporadicky 
a nie tak často ako kedysi, viem, že to, čo robím, 
je to, čo sa odo mňa očakáva. A keďže to takto 
dáva zmysel, som rád, že môžem priložiť ruku 
k spoločnému dielu.“

Miriam, Trenčianska Teplá: „Hlavne veľa nových 
priateľov a skúseností, dobrý pocit z toho, že 
deti majú záujem o naše akcie, ktoré pre ne 
robíme.“

Lucia, Stropkov: „Zvláštne pohľady ľudí, ktorí 
nechápu, že v dnešnej dobe sa dá niečo robiť 
zadarmo, len tak pre radosť. „Koľko si mala na 
hodinu ako animátorka v tábore?“ To je najčas-
tejšia otázka ľudí, ktorým poviem, že idem so 
skautmi na dvojtýždňový tábor. Mne skauting 

„dobíja baterky.“

Magdaléna, Žilina: „Dobrovoľník, dobrovoľníc-
tvo – keď si opakujem tieto slová a snažím sa 
sformovať myšlienku, čo to pre mňa znamená, 
napadá mi len jedno: všetko, čo robím na báze 
dobrovoľníctva, je len moja vôľa a môj voľný čas, 
nerobím to s odporom alebo so zlým pocitom, 
že niekto nado mnou stojí a núti ma niečo 
spraviť. Mám dobrý pocit z toho, že som nie-
komu mohla pomôcť a niečo uskutočniť. A je 
to svojím spôsobom úlet. Ľudia bývajú odhod-
laní zrealizovať neobvyklé projekty a myslím 
si, že je to aj určitá dávka adrenalínu, výziev. 
Dobrovoľníctvo v skautingu ľudí spája. Keď sa 
zúčastním skautskej akcie, je vo vzduchu cítiť 
pohodu a chuť niečo dokázať, zrealizovať. A od-
mena. Tá sa vždy dostaví v rôznych podobách 
ako sú napríklad motivované deti, ktoré ešte 
dlho spomínajú na akciu, alebo opravené ruiny 
hradu, ktoré môžu obdivovať návštevníci aspoň 
ďalších pár rokov. Už len kvôli tomu sa to oplatí.“

Robiť veci zadarmo – 
je to podľa Teba úlet? 
Stojí podľa Teba za to 

„byť dobrovoľníkom“?

Lucia, Stropkov: „Nikdy som neriešila, že robím 
veci pre skauting zadarmo. Neviem, či je to 
zadarmo, možno za to nedostávam peniaze, ale 
kamarátstva, ktoré popritom vznikli, sú na neza-
platenie, podobne ako skúsenosti, ktoré človek 
nikde nezíska. Peniaze nie sú všetko.“

ŽIJEME DOBROVOLNÍCTVOM
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Skautské dobrovoľníctvo

V ČÍSLACH:

1500 dobrovoľníkov – mladých 
lídrov vo veku 13 – 17 rokov, ktorí 
pôsobia ako vedúci skupín detí 
alebo ako rovesnícki vedúci

300 dobrovoľ-
níkov – mladých 
dospelých, 
ktorí pomáhajú 
lídrom jednotli-
vých skupiniek

250 – približne 
toľko skautských 
dobrovoľníkov po-
máha pri zrúcanín 
hradov – našich 
národných histo-
rických a kultúr-
nych pamiatok

100  
dobrovoľní-
kov – dospe-
lých vedúcich 
skautských 
zborov

1000 dobrovoľní-
kov – ďalších mladých 
ľudí a dospelých, ktorí 
sa venujú špecifickým 
funkciám na lokálnej 
i národnej úrovni

počet aktivít pravi-
delnej systematickej 
činnosti s deťmi 
a mládežou

hodín – toľko času 
za rok venujú skaut-
skí dobrovoľníci 
priamej systematic-
kej činnosti s deťmi 
a mládežou

približne pre toľkých 
účastníkov ročne 
skautskí dobrovoľníci 
pripravia a zrealizujú 
najrôznejšie výlety, 
akcie a tábory na Slo-
vensku i v zahraničí

hodín – približne 
toľko hodín dobro-
voľníckej činnosti 
venovali skautky 
a skauti pomoci tam, 
kde to bolo potrebné

približne toľko dní 
strávia skautskí 
dobrovoľníci na špe-
ciálnych akciách pre 
svojich členov alebo 
pre verejnosť

4 – 20 hodín
približne toľko času venujú dobrovoľníci na 
 výkon rôznych pomocných funkcií, aby bol 
skautský program zaujímavý a kvalitný

40 hodín
približne toľko času mesačne venujú vedúci 
skupiniek príprave a realizácii programu pre 
svojich členov

20 – 40 hodín
približne toľko času 
mesačne venuje 
dospelý vedúci, šta-
tutár zboru svojej 
činnosti

15 00037 52041 300 8 000 4 500
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Kde nájdem skautov?

Čo je to skauting?

MIESTA, KDE MÔŽEŠ ZAČAŤ SKAUTSKÉ DOBRODRUŽSTVO

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, 
na  splnenie svojich snov a nájdenie si priateľov na celý život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, kde všade, 
kam prídete, nájdete spriaznené duše, ľudí s podobnými princípmi.

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, 
dnes má 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. 
Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami 
kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Chceli by ste vedieť, či je vo Vašom meste, resp. v blízkom 
okolí nejaký skautský oddiel? Na Slovensku funguje v mestách 
a obciach približne 300 skautských oddielov. Celkovo pôso-
bíme v takmer 50 okresoch vo všetkých krajoch Slovenska.

Kontakty na skautské zbory nájdete na našej 
webstránke: 

www.skauting/skauti/kontakty/skautske-zbory

alebo vám radi poradíme na skautskom Ústredí:
Tel.: 0948 310 100 
E-mail: ustredie@skauting.sk


