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Cieľom Storočnice bolo, aby sa naši skauti a skautky 
stali v rámci možností aktívnymi členmi a nie pasívny-
mi prijímateľmi v Slovenskom skautingu. Aby si pripo-
menuli, že skauti na Slovensku pôsobia už sto rokov, 
takže sú súčasťou spoločenstva s bohatou históriou 
a hlavne na nich záleží s akou budúcnosťou.

Storočnica bola naplánovaná a uskutočnila sa ako:

1) Zhromažďovanie a informovanie 
o všetkých akciách, ktoré sa rozhod-
nú členovia SLSK uskutočniť z vlastnej 
iniciatívy a propagovať ich v rámci 
organizácie. Išlo o akcie družín, oddielov, 
zborov, oblastí, ale aj jednotlivcov, rover-
ských patrol, ako aj neformálnych skupín 
zložených z členov aj nečlenov SLSK.

2) Vytvorenie oficiálnej webovej stránky 
www.storocnica.sk, ktorá bola určená 
skautom, médiám a verejnosti. K jej 
spusteniu došlo 1. februára 2013.

3) Podpora pravidelných skautských akcií 
na národnej a oblastnej, prípadne zboro-
vej úrovni.

4) Ponuka 10 aktivít z národnej úrovne, 
ktoré môžu uskutočniť jednotlivé zbory, 
oddiely a družiny.

5) Dôraz na čo najlepšie spracovanie 
histórie a jej sprístupnenie členom 
SLSK rôznymi spôsobmi (v spolupráci 
s Historickou komisiou, staršími skaut-
mi a skautkami, Skautským múzeom 
v Ružomberku). Ako komunikačné kanály 
boli použité najmä internetová stránka 
www.storocnica.sk, Putovná výstava, 
Skautské časopisy, Ocenenie konkrét-
nych skautiek a skautov.

6) Propagácia Storočnice a SLSK na 
verejnosti prostredníctvom web stránky 
www.storocnica.sk, tlačových správ, regi-
onálnych médií a propagačných mate-
riálov (skautský web, sieť regionálnych 
novín, RTVS, tlačové správy). Propagácia 
storočnice prebiehala aj vo všetkých čís-
lach časopisov Médium, Skaut a Džung-
ľa, ktoré vyšli v roku 2013.
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www.storocnica.sk

Aktivita č. 2

Rozhovor s dospelým  
skautom alebo skautkou

Všetci väčšinou veľmi dobre poznáme odpoveď na otázku, s ktorou sa stretávame už v nováči

kovskej skúške – história skautingu. 1907 – prvý skautský tábor, 1913 – skauting na území Sloven

ska, 1919 – vznik Zväzu junákov, skautov a skautiek Republiky Československej. Všetko dátumy, 

ktoré by sme mali poznať. Ale priznajme si – častokrát rozmýšľame o týchto dátumoch len ako 

o číslach a málokedy si skúsime za nimi predstaviť konkrétnych ľudí. Možno preto, že to bolo tak 

dávno. 1945 – obnovenie skautingu v Československu po druhej svetovej vojne, 1968 – obnove

nie skautingu počas krátkej doby demokratizácie v Československu, 1989 – ukončenie obdobia 

komunistickej totality a opätovné obnovenie skautingu, 1992 – po rozdelení Československa 

vznik Slovenského skautingu. A keď sa nad tým zamyslíme, už to nebolo až tak dávno. Veď veľa 

z tých skautov, ktorí žili v tomto období, žije ešte stále. A možno žijú aj vo vašom meste či dedi

ne. Niektorých z nich poznáte veľmi dobre, iných len z videnia či počutia.

Vypátrajme, nájdime, ozvime sa týmto našim sestrám a bratom. Pozrime sa do starých kroník, 

spýtajme sa vodcu, ktorého si ešte pamätáme, hľadajme výstrižky novín, obráťme sa na starších 

skautov a skautky, ktoré poznáme... Poprosme ich, aby nám venovali trochu svojho času, pozvi

me ich k nám do klubovne alebo sa s nimi stretnime na fare, v cukrárni či aspoň niekde v parku. 

Pýtajme sa ich, ako oni zažívali skauting, ako sa k nemu dostali, kto boli ich radcovia a vodcovia, 

kam chodili na výpravy, ako vyzerali ich družinovky či tábory. A spoločne zisťujme o koľko sme 

bohatší, keď odrazu vieme, že v tamtej budove bola niekedy klubovňa, že družina medveďov tu 

bola už pred 15 rokmi, že porisko na našej sekere vyrezal brat Jastrab. Budujme si takto spoločnú 

pamäť nášho skautingu a podeľme sa o ňu s ostatnými. 

Ponúkame vám niekoľko typov na otázky, ktoré by ste mohli položiť. A ak máte, nezabudnite si foto

aparát a celé vaše stretnutie nafoťte. Potom nám fotky spolu s otázkami a odpoveďami na ne pošlite 

na storočnica@skauting.sk alebo na adresu Slovenský skauting, Račianska 96, 831 02 Bratislava.

•	 Aké je tvoje meno, priezvisko a skautská prezývka?

•	 Ako si sa dostal/a k skautingu?

•	 V ktorom roku si vstúpil/a do skautingu?

•	 Kedy a kde si zložil/a skautský sľub?

•	 V akej družine a oddiele si bol/a zaregistrovaný/á?

•	 Ako sa volali členovia tvojej družiny, oddielu, tvoji najlepší skautskí kamaráti?

•	 Kam ste chodievali na výpravy a na tábory?

•	 Aké sú tvoje najkrajšie zážitky zo skautingu?

•	 Ako to, že si bol/a skaut/ka, ovplyvnilo tvoj ďalší život. Čo ti dal skauting?

•	 Čo by si zaželal všetkým skautom na Slovensku k storočnici?

Táto aktivita bola pripravená v spolupráci s Radou dospelých skautov a skautiek.
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www.storocnica.sk

Aktivita č. 9

Skauting je celosvetový fenomén. Všetci o tom vieme, poznáme aj počty skautov a skautiek na 
svete, vieme vymenovať tých pár krajín, kde skauting nefunguje.
Počas storočnice sa pokúsme tento medzinárodný rozmer nejakým spôsobom aj zažiť. Najmä 
preto, aby sme si uvedomili, že skoro na celom svete nájdeme priateľov, s ktorými máme tak veľa 
spoločného.

Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi príkladmi aktivít, vyberte si aspoň jednu a hor sa smerom 
k medzinárodnému skautskému bratstvu a sesterstvu.
•	 Začni si písať, mailom alebo na facebooku, s niektorým zahraničným skautom alebo skaut

kou. Ak by bol problém s nájdením úvodného kontaktu, radi ti pomôžeme.•	 Urobte si výpravu do niektorého zo zahraničných miest. Ešte predtým sa nakontaktujte na 
miestnych skautov / skautky a dohodnite sa s nimi, že prespíte v ich klubovni.•	 Už teraz sa rozhodnite a začnite hľadať spôsoby, ako sa zúčastniť niektorého z najbližších jamboree.

•	 Skúste zrealizovať spoločný tábor so zahraničnými skautmi, prípadne dvoch či troch pozvať 
na váš tábor.

•	 Pripomeňte si odvahu a hrdinstvo skautov výstupom na Ivančenu.•	 Zapojte sa do niektorej z akcií usporiadaných v zahraničí – najmä v Čechách (napríklad 
 Svatoplukovy pruty, Obrok...), prípadne si nájdi inú akciu na stránke zahraničnej rady  http://skauting.sk/skauti/akcie/zahranicneakcie/.

Ak sa vám podarí zažiť medzinárodný rozmer skautingu na vlastnej koži, dajte nám o tom 
 vedieť. Napíšte nám na strorocnica@skauting.sk, ďalšie inšpirácie a nápady si pozrite na
www.storocnica.sk, kde nájdete aj informácie o oddieloch, ktoré sa zapojili.

Je nás 30 miliónov

Propagačné  
materiály 

Skautské kalendáriky 
s logom Storočnice
Kalendárikov s motívom Storočnice sme 
rozdali 8 000 kusov.

Záložky
Rozdali sme 3 040 záložiek do kníh s mo-
tívom Storočnice – na druhej strane tejto 
záložky je pravítko.

Storočnicový plagát
Veľký plagát, ktorý by nemal chýbať v žiad-
nej klubovni. Ukazuje cestu skautingu na 
Slovensku, historické míľniky, ale aj princípy 
a hodnoty, na ktorých stojíme. Jeho obsah 
dopĺňajú rôzne maličkosti, ukazujúce na 
pestrosť a krásu skautského života.

Storočnicové pexeso
Stroročnicové pexeso bolo pridané do 
 jarného čísla časopisu Džungľa.

Pracovné listy so 
storočnicovými aktivitami
Súbor desiatich aktivít z národnej  úrovne, 
ktoré boli ponukou pre zbory, oddiely 
a  družiny.

Boli rozdelené na tri skupiny. V prvej sa nachádzali materiály 
prístupné v rámci propagácie a získateľné kýmkoľvek.

SLOVENSKÝ 
SKAUTING

0 1
7

4
10

2
8

5
11

3
9

6
12

R
O

K
O

V
 

S
K

A
U

T
IN

G
U

N
A

 SLO
V

E
N

SK
U

S
T
O
R
O
C
N
IC

A
.S
K

ROKOV 
SKAUTINGU
NA SLOVENSKU

Aktivity k oslavám 
storočnice

Pexeso ROKOV 
SKAUTINGU
NA SLOVENSKUPexeso STOROČNICA



5

V druhej skupine boli materiály, ktoré sa dali získať len na akcii 
súvisiacej so Storočnicou, alebo ako cena či odmena v rôznych 
storočnicových súťažiach.
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Nálepky
Mali sme pripravené tri hlavné druhy 
nálepiek, ktoré sme si sami tlačili na 
ústredí. Spolu sme na rôzne akcie 
poslali 8 460 nálepiek.

Butony
Boli pripravené štyri druhy butonov. 
Spolu sme poslali skautkám a skau-
tom 3 565 kusov.

Náramky
Modrých náramkov s logom Storočni-
ce bolo rozposlaných 2 361.

Perá
Boli vyrobené v druhej polovici Sto-
ročnice v počte 600 kusov.  Postupne 
ich rozdávame ako propagačné pred-
mety.
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Šatka, nášivka, hrnček
Z oficiálnych predmetov, ktoré sa dali 
kúpiť, sme na reprezentačné účely, ale 
aj ako odmenu pre členov organizácie 
poslali 57 storočnicových šatiek, 230 
nášiviek a 79 hrnčekov.

Ďalšie predmety
Rovnako boli k Storočnici vyrobené 
aj špeciálne pečiatky, ktoré sme na 
požiadanie požičiavali jednotlivým od-
dielom, zborom, oblastiam. Odtlačok 
storočnicovej pečiatky zdobí nejeden 
skautský zápisník.

Ako špeciálne poďakovanie pre každé-
ho, kto organizoval oslavy Storočnice 
na oddielovej, zborovej či oblastnej 
úrovni boli vyrobené nášivky. Celkovo 
sme takouto nášivkou poďakovali 115 
ľuďom.

V tretej skupine boli predmety vyrobené na ďalší predaj. 
Aj z týchto materiálov mnohé slúžili na ocenenie našich 
 členov či propagáciu SLSK v zahraničí.
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Webová stránka
Stránka www.storocnica.sk bola jeden z hlavných 
informačných a komunikačných kanálov Storoč-
nice. Celkovo sme zaznamenali 9871 jedinečných 
návštevníkov, ktorý stránku navštívili viac ako 70 
tisíc krát. Najdôležitejšie sekcie boli dve. Ako to 
bolo kedysi – kde sme sa rôznymi spôsobmi snažili 
čo najviac ukázať históriu skautingu na Slovensku 
a Tvoja Storočnica, kde sa, okrem iného, dala pri-
dať zborová, oddielová či družinová akcia. Takých-
to akcií je pridaných 153, čo poukazuje na to, že 
skauti sa Storočnici naozaj venovali. Samozrejme, 
že okrem týchto pridaných akcií, prebehla ešte 
množstvo iných, ktoré na stránku pridané neboli. 
Všetky pridané akcie je možné pozrieť si aj na 
interaktívnej mape. Do osláv Storočnice sa aspoň 
jednou akciou zapojilo 65 našich zborov.

Časová os
Prostredníctvom 49 vybraných dátumov sa každý 
záujemca mohol dozvedieť o základných míľni-
koch skautingu na území Slovenska. Bolo to prvý-
krát, čo bola naša skautská história prezentovaná 
takýmto interaktívnym spôsobom.

Veľký storočnicový kvíz
Veľký storočnicový kvíz bol naozaj výzvou. Do 
jeho riešenia sa pustilo 61 skautiek a skautov. Zo 
100 položených otázok na 21 prišli samé správ-
ne odpovede. Celková úspešnosť odpovedí bola 
76 %. Otázky boli rozdelené do šiestich okruhov – 
História, Čo museli skauti v roku 1969 vedieť, 
Skautská prax, Skauting vo svete, Slovenský 
skauting dnes a Storočnica.

Čo sa dialo počas 
Storočnice

Chceš vedieť viac?
Klinki na obrázok a dostaneš sa 
priamo k informáciám z priebehu 
skautskej storočnice.

http://http://storocnica.skauting.sk/
http://storocnica.skauting.sk/casova-os/
http://storocnica.skauting.sk/storocnicovy-kviz-je-tu/
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Čo mi napadne, keď 
počujem „skauting“
Ku každej oslave patria gratulácie a vyznania. 
Preto sme dali možnosť všetkým, ktorí mali 
záujem, vyznať sa zo svojich citov ku skautingu. 
A vyznania to boli naozaj pekné...

Skauting je pre mňa jedna z možných ciest ži-
votom. Tá, ktorá ti už dnes dá radu, ktorú zajtra 
využiješ. Ktorá sa ti postará o čas teraz a dá ti 
spomienky na neskôr. Ktorá ti dá priateľov, ktorí 
v tvojom živote zaujmú rôzne pozície. Ktorá ti 
ukáže ten správny smer.

Filip Gašperec – Filip, 10. zbor, Trstená

Tak pre mňa skauting znamená všetko. Môj 
život, spôsob myslenia, priateľov, nekonečne veľa 
zážitkov a veľmi veľa ďalšieho...

Šimon Lovás – Džino, 41. zbor TGM, Topoľčianky

Storočnicová výzva
Programová rada pripravila storočnicovú 
výzvu s názvom „100 rokov skautingu“. Jej 
plnenie bolo možné len jeden rok a to od 
júna 2013 do júna 2014. Počas tohto roka sa 
do jej plnenia mohli zapojiť vĺčatá, včielky, 
skauti aj roveri. Pre každú vekovú kategóriu 
boli úlohy prispôsobené veku. Táto výzva 
sa zameriavala na viacero oblastí rozvoja 
osobnosti, preto sa v nej dali nájsť úlohy na 
fyzickú zdatnosť, službu, históriu skautingu, 
pomoc iným a spoznávanie nových skautov.
Do jej plnenia sa zapojilo 86 skautiek a skautov 
ktorí nám dali vedieť. Vieme však, že mnoho 
ďalších sa do jej plnenia rovnako zapojilo. 

Želania od náčelníkov
Za špeciálnu zmienku stojí, že na stránke máme 
vyjadrenia našich troch náčelníkov, bratov 
Vševeda, Johanyho a brata Zelinkára, ktorý nás 
v našom Storočnicovom roku opustil. Všetci 
traja odpovedali napríklad na otázky – ako 
skauting ovplyvnil ich život, čo im dal či vzal, čo 
si najviac zapamätali z obdobia, keď boli náčel-
níkmi a čo by zaželali skautingu do budúcnosti.

http://storocnica.skauting.sk/tvoja-storocnica/co-mi-napadne-ked-pocujem-skauting/
http://skauting.sk/skauti/program/vyzvy-pre-skautov-a-roverov/storocnicova-vyzva
http://storocnica.skauting.sk/historia-slovenskeho-skautingu/nacelnici-a-miestonacelnici-na-slovensku/spytali-sme-sa-nacelnikov/
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Súbor aktivít z národnej úrovne
Pre tých, ktorí chceli vymýšľať menej, sme pri-
plavili súbor desiatich aktivít spolu s návodom, 
ako ich uskutočniť. Boli to: Časová schránka, 
Rozhovor s dospelým skautom alebo skautkou, 
Deň so skautskou šatkou, Družinovka k storoč-
nici skautingu, Vystúp na svoj vrch, Storočnicový 
táborák, Čisté Slovensko, Duchovno a storočnica, 
Je nás 30 miliónov a Vyplň kvíz.

Deň so skautskou šatkou
Deň so skautskou šatkou vzbudil veľký záujem. 
Zapojilo sa doň veľmi veľa skautiek a skautov na 
celkom Slovensku. Zároveň poslúžil ako najlep-
šia a najlacnejšia reklama pre skauting. Dostá-
vali sme mnoho fotografií a v časopisoch, ale aj 
na internete boli vytvárané galérie. Zapojili sa 
doň všetci – od členov dužín, až po členov ná-
čelníctva. Všetci, ktorí sa ohlásili, že sa zapojili, 
dostali pamätný certifikát. Zo Dňa so skautskou 
šatkou by sa mala stať tradícia a už tento apríl 
nás čaká druhý ročník.

Na fotkách, ktoré nám prišli, sme narátali 397 
skautiek a skautov so skautskou šatkou.

Skaut roka
Anketa, ktorá vznikla pri príležitosti Storočni-
ce, ale taktiež by sa mala opakovať každý rok. 
Bude vyhlasovaná v dvoch kategóriách – vodca/
vodkyňa a radca/radkyňa. Navrhovať ich budú 
priamo členovia družín a oddielov a mená víťa-
zov sa dozvieme vždy 22. 2. nasledujúceho roka. 
O víťazoch rozhodujú vodcovia oblastí, členovia 
náčelníctva a riaditeľka ústredia SLSK.

Za rok 2013 v kategórii radca/radkyňa zvíťazil 
Vojtech Zgrebňák – Volt, radca družiny Vikingov, 
1. oddiel skautov, 53. zbor Gentiana, Dolný Ku-
bín. V kategórii vodca/vodkyňa sa stal víťazom 
Štefan Kováčik – Pišta, zborový vodca 45. zboru 
Posledného spojenectva, Veľké Zálužie. Srdečne 
blahoželáme.

http://storocnica.skauting.sk/aktivity-k-oslavam-storocnice/
http://storocnica.skauting.sk/den-so-skautskou-satkou-2013-fotogaleria/
http://storocnica.skauting.sk/skaut-roka/
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Ď A K O V N Ý  L I S T

Náčelníctvo Slovenského skautingu Ti pri príležitosti  

100 rokov skautingu na Slovensku ďakuje za Tvoju  
dlhoročnú obetavú prácu pre Slovenský skauting. Už sto rokov aj vďaka Tebe môžu deti zažívať  dobrodružstvo skautingu.

Náčelníctvo Slovenského skautingu

V Bratislave 1. 12. 2013

Libuša Františová

Ľubomír Ondrušek Peter Linek
Marek Richter

Peter Knapík

Peter Vaško
Margita Petríková

Daniel Slivka

ROKOV 
SKAUTINGUNA SLOVENSKU

Ď A K O V N Ý  L I S T

Náčelníctvo Slovenského skautingu Ti pri príležitosti  
100 rokov skautingu na Slovensku ďakuje za Tvoju obetavú 

dobrovoľnícku prácu v Slovenskom skautingu.
 

Už sto rokov aj vďaka Tebe môžu deti zažívať  
dobrodružstvo skautingu.

Náčelníctvo Slovenského skautinguV Bratislave 1. 12. 2013

Lucia Bohinská

ROKOV 
SKAUTINGU
NA SLOVENSKU

Ľubomír Ondrušek Peter Linek Marek Richter Peter Knapík

Peter Vaško Margita Petríková Daniel Slivka

Ocenenia pre vodcov, „makačov“, 
sestry a bratov nad 65 rokov
Všetci vodcovia registrovaní v SLSK počas 
Storočnicového roka dostali od náčelníctva 
SLSK ocenenie v podobe ďakovného listu spolu 
s knihou.
Zároveň všetci členovia Slovenského skautingu 
dostali možnosť navrhnúť na takéto ocenenie 
ktoréhokoľvek skauta ale i neskauta. Jedinou 
podmienkou bolo, aby sa navrhnutý podieľal 
na fungovaní družín, skautských táborov alebo 
účtovníctva, administratívy či akýmkoľvek iným 
spôsobom pomohol skautom.
Náčelníctvo Slovenského skautingu spolu 
ocenilo 427 vodkýň a vodcov, starších skautiek 
a skautov ďakovnými listami k Storočnici a kniž-
kami.
Ocenenie pre „makačov“, určené pre skautov 
i neskautov, udeľované náčelníctvom na podnet 
ktoréhokoľvek člena Slovenského skautingu, 
sme poslali 134 ľuďom.

GILŠ – virálne video k Storočnici
Aj pri skautských vzdelávacích akciách sme žili 
Storočnicou. Účastníci GILŠ 2013 natočili video 
k Storočnici, ktoré prekonalo na sociálnych 
sieťach všetky rekordy sledovanosti skautských 
videí natočených na Slovensku. Videlo ho viac 
ako 10 000 ľudí.

Pravidelné informovanie cez časopisy
Vo všetkých číslach troch skautských časopisov, 
sme pravidelne informovali o Storočnici, o ak-
tivitách a možnostiach, ako sa zapojiť. Snažili 
sme sa, aby sme aj týmto spôsobom priniesli 
Storočnicu čo najbližšie k Vám. V Skautských 
časopisoch vyšlo počas roka 2013 na túto tému 
28 článkov.

http://vimeo.com/66886620
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Ponuka pre roverov
Chceli sme, aby si aj roveri pripomenuli Storoč-
nicu. Preto sme pre nich pripravili štvorlístok 
veľmi rôznorodých aktivít, medzi ktorými si 
mohol vybrať určite každý z nich.

1. Dobrovoľník na festivale Pohoda 

2. Dobrovoľník prípadne koordinátor Stredo
európskej Mariánskej cesty

3. INšpiratívNI 
Toolkit pre každého, kto chce byť aktívny a ne-
vie, ako na to. Lebo to, čo odovzdáme iným, je 
len na nás. Staňme sa inšpiráciou a nechajme 
sa inšpirovať. Môže ísť o roverské stretnutie 
v klubovni, v mestskej knižnici, pod vŕbou, 
v čajovni alebo cez skype. Miesto stretnutia 
spestruje či podnecuje, ale tou hlavnou ingre-
dienciou sme my – my a naše myšlienky, nápa-
dy a zručnosti. INšpiratívNI – to sú inšpiratívni 
roveri a vodcovia. To si TY.

4. Tatranský okrášľovací spolok
Tatranská dobrovoľnícka služba (TDS) je aktivita 
určená pre každého, kto chce pomôcť Tatrám. 
Zámerom je vytvárať také podmienky, ktoré 
budú pre každého potencionálneho záujemcu 
príležitosťou pre sebarealizáciu v oblasti ochra-
ny a zveľaďovania životného prostredia, zacho-
vania a obnovy kultúrnych pamiatok, celkovo, 
rozvoja a zachovania kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Ďalšie podrobnosti a detaily dobro-
voľníckej práce stanovuje regula, ktorá je zák-
ladným dokumentom Tatranskej dobrovoľníckej 
služby.

http://skauting.sk/skauti/aktuality/dobrovolnici-na-pohode-ponuka-pre-skautov
http://www.marianskacesta.sk
http://storocnica.skauting.sk/toolkit-inspirativni/
http://www.tos-tatry.sk/projekty.html
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Klubovňa, klubovňa kto v Tebe býva
Cieľom tejto aktivity bolo (a je) pripraviť elektro-
nický deň otvorených dverí v našich skautských 
klubovniach. Či už sú v pivnici, v starom vagóne 
alebo v školskom atómovom kryte, skautské 
klubovne majú vždy svoje čaro. Tam sa pravi-
delne stretávame na družinovkách, plánujeme 
program alebo si v nich jednoducho len tak 
posedíme a porozprávame sa. Možno je načase 
otvoriť dvere klubovne dokorán. Ukážme naše 
klubovne nielen našim sestrám a bratom, ale 
najmä rodičom, ktorí majú takto šancu získať 
prehľad, v akých priestoroch sa vlastne tí skauti 
stretávajú a do akého podnetného prostredia 
privedú svoje deti.

Online chaty
Dali sme Vám možnosť prostredníctvom chatu 
sa na čokoľvek spýtať siedmich ľudí.
Predstavovali ďalšiu možnosť, ako počas Storoč-
nice skúsiť nové cesty komunikácie v skautingu. 
A tak sme sa s väčšou či menšou pravidelnosťou 
stretávali na storočnicovom chate postupne 
s Petrom Vaškom – Tapinom (hospodárom SLSK), 
Petrom Knapíkom (koordinátorom Storočnice), 
Magdalénou Šamajovou (tajomníčkou progra-
movej rady), Štefanom Itcho Pčelárom (superstá-
ristom), Dašou Cingálkovou (riaditeľkou Ústredia 
SLSK), Lubomírom Ondruškom (náčelníkom 
SLSK) a Luciou Jakubíkovou (zamestnankyňou 
Ústredia SLSK)

Nahrávanie spomienok – Živé knižnice
Opäť jeden s projektov, ktorý začal pri príležitosti 
Storočnice, ale bude pokračovať aj po jej skon-
čení. Cieľom je zaznamenať spomienky jednotli-
vých skautiek a skautov na začiatky ich skauto-
vania, zachytiť ich pohľad na to, ako sa skauting 
na Slovensku rozvíjal, ale aj na jeho ťažké chvíle.
Zatiaľ sme nahrali spomienky prvých troch bra-
tov – Petra Janotu – Slížika, Pavla Škvareninu – 
Johnyho a Vojtecha Tótha – Vojta.

http://storocnica.skauting.sk/klubovna-klubovna-kto-v-tebe-byva/
http://storocnica.skauting.sk/podme-si-pokecat-so-superstaristom-itchom/
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Spolupráca so  
Striebornými vlkmi 
a Striebornými trojlístkami
Hneď na začiatku bolo zrejmé, že pri oslave Sto-
ročnice je potrebné spolupracovať aj so staršími 
skautmi a skautkami. To sme aj urobili a ponú-
kli im priestor aj prostredníctvom Historickej 
komisie, ktorá dodala veľké množstvo materiá-
lov na články a do Storočnicového kvízu. Taktiež 
historické fotografie sme čerpali od našich 
starších bratov. Všetkých Strieborných vlkov 
a Strieborné trojlístky sme poprosili o zapojenie 
sa prostredníctvom vyjadrenia do ankety Čo mi 
napadne, keď počujem „skauting“.

Nositeľky rádu Strieborných 
trojlístkov
Pripravili k Storočnici výzvu Tri dobré slová. Tri 
dobré ľudské slová denne. Slová, ktoré potešia 
a povzbudia i neznámeho. Ak ich človeku po-
vedia v obyčajnom všednom dni, rozjasnia ho. 
Ich prínos sa násobí u obdarovaného i darcu. 
Chceme zmeniť seba i svet okolo seba k lepšie-
mu i darom troch dobrých slov. Aj keď celkom 
jednoduchých: Rád ti pomôžem... Odpusť kama-
rát... Viem, že to dokážeš... Prepáč, nechcel som 
ti ublížiť... Mám ťa rád brat, sestra... Čo môžem 
pre teba urobiť... Mám radosť, keď ťa stretnem... 
Prepáč mi moje sebectvo... Želám ti pekný deň... 
Teším sa, že si... Dvere máš u mňa vždy otvore-
né... Pre teba si vždy nájdem čas...
Venujme to ako náš dar a poďakovanie Sloven-
skému skautingu za všetko krásne, čo prinie-
sol do našich životov, k jeho štartu do druhej 
storočnice.

http://storocnica.skauting.sk/tvoja-storocnica/co-mi-napadne-ked-pocujem-skauting/co-napadlo-striebornych-vlkov-a-strieborne-trojlistky/
http://storocnica.skauting.sk/tvoja-storocnica/vyzva-nrst-tri-dobre-slova/
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Veľká  
storočnicová hra
Hra, v ktorej sú vedomosti, šikovnosť a aktivita odmenené. 
Hra, v ktorej vyhráva každý. Teda, presnejšie povedané kaž-
dý, komu sa chce. Hra, v ktorej sa lúštili kódy, vyhrávali ceny 
a propagovala Storočnica. Hádam ešte nikdy v novodobej 
histórii sa nestretla žiadna  ponuka zo strany ústredia s takou 
veľkou odozvou od členov, ako pri Veľkej storočnicovej hre.

Bola s nami takmer rok, bavila nás 
i trápila naše mozgové závity. Pevne 
veríme, že vás hra čo-to naučila a budete 
na ňu s radosťou spomínať. Pri výbere 
výhercov v jednotlivých kategóriách sme 
brali ohľad na to, aby bolo ocenených čo 
najviac z vás. 

Štatistika

Najviac vylúštených kódov

Storočnicový nôž Victorinox Rucksack a sto
ročnicovú nášivku získava:
133 kódov: Pavol Hrebeňár, 66. zbor 
 Eduarda Korponaya / 8. oddiel Jána Pavla II.

Ďalší úspešní riešitelia sa môžu tešiť na 
Veľký ilustrovaný atlas sveta a vesmíru:
131 kódov: Jaroslav Sučka, 33. zbor Ordo 
Salinae Prešov / 1. oddiel skautov
129 kódov: Karina Budzáková, 66. zbor Edu-
arda Korponaya / 10. oddiel Jozefa Krišandu
128 kódov: Martinka Suváková, 14. zbor 
Prievidza / 1. oddiel Poniklec
128 kódov: Ema Diószeghyová, 68. zbor 
 Biele vrany / 9. oddiel Bystré vydry
127 kódov: Martin Bútora, 52. zbor 
sv.  Juraja, Dubnica nad Váhom / 1. koed. 
oddiel vĺčat

894
20
37,85
39 374
24 563
1 268

bol počet hráčov hry

priemerný počet kreditov

priemerný počet 
aktivovaných kódov

hodnota aktivo-
vaných kódov

počet aktivova-
ných kódov

počet nakúpených 
vecí v e-shope
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Náhodné losovanie
Aby mal šancu vo Veľkom vyhodnotení vyhrať naozaj každý, vyžrebovali 
sme nasledovných výhercov týchto pekných cien.

Storočnicový nôž VictorinoxRucksack: 
Tereza Kukučková, 93. prístav Tortuga, Trenčín / 1. oddiel vodných skautiek
Outdoorová fľaša KohlaTirolAlu: 
Martin Čižmár, 53. zbor Gentiana, Dolný Kubín / 1. oddiel skautov
Kniha 1000 divov prírody: 
Andrea Červenková, 89. zbor Cuprum, Banská Bystrica / 1. oddiel Štrimfle
Igor Kevický, 14. zbor Prievidza / 1. oddiel Školení Profesionáli
Veľký ilustrovaný atlas sveta:
Terézia Mikulová, 25. zbor Vodopád, Žilina / 24. oddiel Fénix
Sada 2 kníh Ilustrované dejiny sveta:
Barbora Valková, 87. zbor Bufinky, Trenčín / 8. oddiel Bufiniek
Storočnicová nášivka: 
Zuzana Škutchanová, 55. zbor Lišiak, Vrútky / 3. oddiel Studený odchov
Jakub Kočnár, 61. zbor Modrý oblak, Pezinok / 1. oddiel Kosku
Štýlové ponožky s logom Skaut:
Juraj Haládik, 80. zbor Ginko, Piešťany / 2. oddiel Vikingovia, Potvorice
Rebeka Čiliková, 53. zbor Gentiana, Dolný Kubín / 4. oddiel skautov

A ešte pár čísiel

1 2141110280

1271 + 524

6
Zo zásob ústredia sme 
do zborov a oddielov 
poslali 1 110 plagátov.

Počas storočnice 
dostal jej koordinátor 
1 214 mailov.

Storočnica bola 
aj vynikajúcou 
príležitosťou na 
rozbehnutie spo-
lupráce s Histo-
rickou komisiou 
SLSK. Dostali 
sme od nej 280 
historických 
fotografií.

Naši skauti pro-
pagovali Storoč-
nicu aj v zahra-
ničí – konkrétne 
v šiestich kraji-
nách (Gruzínsko, 
Rakúsko, Špa-
nielsko, Francúz-
sko, Rumunsko 
a USA)

Z projektu Odklínanie hradov bolo zborom a oddie-
lom v rámci Storočnice poslaných 1 271 pohľadníc 
a 524 knižočiek o hradoch.
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Sestry a bratia, na záver mi dovoľte aby som sa 
poďakoval všetkým za to, že si spravili Storoč-

nicu presne takú, akú ju chceli mať. Ak som 
k tomu mohol aspoň trošku prispieť, som  veľmi 

spokojný. Rád by som zaželal nám všetkým 
rovnako nadšených radcov, vodcov zborov či 
oddielov, s akými som sa stretával ja. Čo naj-

viac skautiek a skautov pre ktorých je skauting 
neoddeliteľnou súčasťou života. A hlavne veľa 

jednoty, ktorá je podľa mňa, do budúcnosti 
najdôležitejšia. Hurá do ďalšej Storočnice.

So skautským pozdravom Peťo – Arizonna

ROKOV 
SKAUTINGU
NA SLOVENSKU


