
Činnosť 68. zboru 
 

Organizuje niekoľkokrát v roku akcie pre všetky 
oddiely. Ide o tábory, medzioddielové súťaže, 
vzdelávacie kurzy pre družinových vedúcich,  kultúrne 
podujatia (karneval, návšteva divadla...) a eko-
brigády. Každoročne vo vianočnom čase sa podieľame 
aj na roznášaní Betlehemského svetla do kostolov, 
rodín i rôznych inštitúcií. 
 

 

 

V roku 2020 sme napriek korone 
zorganizovali: 

 
 3 stanové 

tábory, 
 
 3 víkendové 

podujatia, 
 
 14 

jednodňových 
podujatí, 

 
 2 splavy 

Hornádu, 
 
 každý týždeň 8 

– 9 schôdzok v 
klubovni, v 
prírode alebo 
online, 

 
 4 vzdelávacie 

oddielové rady. 

Čo svojimi 2 % podporíte? 

 

 kvalitný program pre deti od 8 rokov, 
 vzdelávanie a výchovu vedúcich skautských 

družín, 
 vzdelávanie oddielových vedúcich (kurzy 

1. pomoci, lesné školy, programové kurzy), 
 realizáciu našich víkendových a prázdninových 

podujatí, 
 skvalitnenie našich klubovní. 
 

 

 

 

Údaje dôležité pre poukázanie 2 %: 
Obchodné 
meno/názov: 

Slovenský skauting, 
68. zbor Biele vrany Košice 

Sídlo: Potočná 22, 040 01 Košice 
IČO: 319 62 416 
Právna forma 
prijímateľa: 

občianske združenie 

 
Potrebné tlačivá a ďalšie informácie o poukázaní 2 % 
nášmu zboru sa nachádzajú na webovej stránke. 
 
Kontaktná osoba, web: 
Zborový vodca: Mgr. Ján Vinter 
Tel.: 0902 747 376 
Mail: 68zbor@scouting.sk 
Web: www.68zbor.sk 
 

Ďakujeme vám za podporu. 

 



Podporte, prosím, činnosť a projekty 
Slovenského skautingu v Košiciach 
poukázaním 2 % z odvedenej dane 

 
Obraciame sa s prosbou na všetkých členov, 
sympatizantov skautingu, rodičov, miestne firmy i 
spoločnosti, aby v roku 2021 podporili našu činnosť 
poukázaním 2 % zo svojej dane Slovenskému 
skautingu, 68. zboru Biele vrany v Košiciach. 
Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli 
štátu, budú venované na podporu dobrej veci – 
činnosť a projekty skautov. 

 
Základné informácie o skautingu 

 

Moderná organizácia 
Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie 
pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting 
stále rastie, dnes má okolo 7 000 chlapcov, dievčat a 
dospelých dobrovoľníkov v 120 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. 
 

 
 
Zo skautingu vychádzajú mladí lídri 
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, 
riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje 
názory a prezentovať sa, manažovať projekty, 
organizovať program i náročné akcie pre druhých. 
 
Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré 
sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. 
Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa 
sebe, získavať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a 
postarať sa o seba a svoje potreby.  

68. zbor Biele vrany Košice 
 

Tvorí ho cca sto skautov, ktorí sa združujú 
v piatich oddieloch, určených pre členov 
všetkých vekových kategórií. 
 
8 až 10 rokov: 

4. oddiel vĺčat Canilu 
Obsahom spoločných schôdzok je rôznorodý program 
zameraný najmä na plnenie hesla „buď stále 
lepším“, jednoduché skautské činnosti a vedomosti o 
prírode, vede a kultúre formou hier a plnením 
podmienok pre získanie tzv. odboriek. Skautský rok 
sa končí obyčajne 10-dňovým stanovým táborom. 
 

 
 
11 až 15 rokov: 

3. oddiel skautov Delfíny 
9. oddiel skautiek Bystré vydry 

Náš chlapčenský i dievčenský oddiel pripravujú 
skautov na život prostredníctvom hier a rôznych 
aktivít, výletov, výprav, nočných pochodov, 
zamyslení, ručných prác, spevu... Zároveň skauti 
v tomto veku môžu plniť stupne skautského 
napredovania a odborky, ktoré ich učia 
sebaovládaniu a podporujú sebarozvoj v získavaní 
nových vedomostí či pozitívnych vlastností.  
 
Vyvrcholením skautského roka je dvoj- až 
trojtýždňový stanový tábor, ktorý si skauti sami 
stavajú i búrajú. 

 

 

16 až 24 rokov: 

6. oddiel roverov Kajmani 
V súčasnosti je roverov v našom zbore tak málo, že 
pravidelnú činnosť nemajú, skôr vypomáhajú pri 
skautských oddieloch a príprave zborových akcií. 
 
Súčasťou nášho skautského programu pre starších 
skautov sú aj vzdelávacie oddielové rady pre radcov a 
ich zástupcov zo všetkých oddielov. Ide o 
dvojhodinové semináre, na ktorých prednášajú 
pozvaní hostia alebo skúsení činovníci z nášho zboru. 
V roku 2020 sme mali oddielovú radu o. i. aj s 
detskou psychologičkou Janou Pankuchovou a so 
skautom FSE a košickým arcibiskupom Cyrilom 
Vasiľom. 
 

 
 
od 25 rokov: 

5. oddiel priateľov skautingu 
Registrujú sa v ňom prevažne starší skauti, rodičia a 
iní priaznivci skautingu. 


