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RADA PRE VZDELÁVANIE 

 

VEDÚCI BEZ DEKRÉTOV, OZVITE SA 

Si vodca oddielu či dokonca zboru, máš dlhoročnú prax, absolvované 

rôzne skautské kurzy alebo formálne vzdelanie, ale nemáš vodcovský 

dekrét? Myslíš si, že na lesnú školu si pristarý alebo nemáš čas? 

NEVADÍ! My Ti aj tak vieme pomôcť. Stačí ak nám napíšeš a pošleš 

svoj skautský životopis na: vzdelavanie@skauting.sk alebo 

peter.knapik@skauting.sk . My sa Ti ozveme, dohodneme si s Tebou 

formu skúšky a skautský vodcovský dekrét môže byť práve TVOJ! 

Jednoduché, že?   

Viac informácií pre vedúcich bez dekrétov nájdeš tu: 

http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/vyzva-rady-pre-vzdelavanie/ 

 

 

AKREDITÁCIA SKAUTSKÉHO VZDELÁVNIA 

Rada pre Vzdelávanie by sa s Vami chcela podeliť o novinku, ktorá 

zasiahne celý skautský svet. Začali sme pracovať na Akreditácií 

skautského vzdelávania. Čo to, ale v praxi znamená a ako sa to týka 

Vás?  

Znamená to, že ak v budúcnosti absolvujte nejaký druh skautského 

vzdelania (skautské školy, kurzy alebo vzdelávacie akcie) dostanete 

od nás štátom uznané osvedčenie a tieto kurzy si potom spokojne 

môžete písať do vašich osobných životopisov.  

 

 

 

LÍDERSKÁ RANGERSKÁ ŠKOLA 

Slovenský skauting ratifikoval nový vzdelávací 

stupeň a to Líderskú rangerskú školu. Líderská 

rangerská škola má byť akýmsi medzistupňom 

medzi Radcovským kurzom a Vodcovskou 

lesnou školou, snaží sa vypĺňať voľný priestor 

vo vzdelávaní medzi týmito dvoma edukačnými 

stupňami. Ide o platformu, po absolvovaní 

ktorej bude jasné, že Vodcovská lesná škola je 

pre niektorých nevyhnutným pokračovaním vzdelávania, pre iných zas cesta, ktorou sa 

uberať nebudú. 
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DATABÁZA ODBORNÍKOV 

Máš už vodcovský dekrét, venuješ sa nejakej téme/témam 

podrobnejšie, nemáš problém prednášať a pomôcť tak 

organizátorom rôznych vzdelávacích kurzov a akcií? Tak potom, 

Rada pre Vzdelávanie hľadá práve TEBA! 

Rada pre Vzdelávanie chce pomôcť organizátorom vzdelávacích 

podujatí a využiť pritom potenciál Vás, členov SLSK. Preto ak ste 

ochotní prísť a odprednášať nejakú skautskú alebo aj odbornú 

tému napíšte nám mail na: vzdelavanie@skauting.sk alebo 

peter.knapik@skauting.sk a my Vám pošleme podrobnejšie 

informácie. Tešíme sa na spoluprácu už teraz!  

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete tu: 

http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/ponuka-instruktorov/ 

 

SKAUTSKÉ AKCIE 

 

Vodcovská Lesná Škola SAFARI 

Myšlienka novej víkendovej lesnej školy sa zrodila v 

našich hlavách počas GILŠ (Gilwelskej inštruktorskej 

lesnej školy). Práve v rámci projektov riešených na 

GILŠ sme dostali možnosť rozbehnúť tento projekt. 

Rozhodli sme sa pre víkendovú formu, aby sme 

vyplnili dieru v ponuke skautského vzdelávania, keďže v súčasnosti nefunguje iná víkendová 

lesná škola. Zameranie na program bolo jasnou voľbou. Práve program nás dal v skautingu 

dokopy a je za nami množstvo úspešných ale aj ešte úspešnejších programových akcií. Čo 

sme sa naučili, a to čo vieme, máme teraz chuť a možnosť naučiť aj Vás. 

Viac informácií: http://safari.skauting.sk/ 

 

SYMPÓZIUM  

Rozmýšľali ste niekedy, čo 

sa stane, ak spojíte TedX, 

skautské jamboree, okrúhle 

stoly, hollywoodsku 

premiéru, ľudové pranostiky, kaviarenskú pohodu a skautskú víkendovku?   My áno a tak 

vzniklo Sympózium. 

Viac informácií: http://sympozium.skauting.sk/ 
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ZÁCHRANÁRSKY KURZ 

Skautská akadémia záchrany - SAZ je mladý tím 

odborníkov na záchranu života, ktorí ťa vyzbroja 

informáciami.  

Kurzy sú zamerané na skautskú komunitu, ktorej 

gro činnosti je práca s deťmi a mládežou v 

prírode.  

 

Viac informácií:                  

https://www.facebook.com/skautska.akademia.zachrany/info?tab=page_info 

 

 

CASSIOPEIA ŠPECIÁL 2015  

Je tu pre teba pozvánka na 4. ročník 

„CASSIOPEIA ŠPECIÁL“ – výmena skúseností 

vedúcich vĺčat a včielok, tentoraz zameraná na 

vodné aktivity. Cassiopeia Špeciál je 

organizovaná vzdelávacím tímom Cassiopeia. 

 

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/988158697862920/ 

 

 

 

CASSIOPEIA 2  

CASSIOPEIA - kurz, na ktorom sa dozviete všetko o tvorbe 

programu a vedení oddielu vĺčat a včielok. Stály obsahový základ 

je dopĺňaný o aktuálne témy a novinky. Tento kurz stačí 

absolvovať raz. 

 

 

 

 

Viac informácií: https://www.facebook.com/groups/242802915785837/?fref=ts 
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4KURZ ODV 

Ide o metodický, vzdelávací, formačný a zároveň zážitkový kurz 

Odboru duchovnej výchovy Junáka, ktorý rozvíja duchovný život ako 

účastníka, tak aj jeho oddielu. 4kurz tvorí cyklus seminárov 

rozložených do 4 víkendov, pričom každý víkend je zameraný na jednu 

oblasť duchovného života. 

 

 

Viac informácií: skaut.cz/odv kaut.cz/odv 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Rady pre vzdelávanie                  Tajomníčka Rady pre vzdelávanie 

  Peter Knapík       Zuzana Stašková 

     Arizonna       Gummy 

    peter.knapik@skauting.com              vzdelavanie@skauting.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krizovatka.skaut.cz/organizace/instituce-organy/ustredni-organy/odbory/odbory-duchovni-vychovy?autologin=1


PROGRAMOVÁ RADA 

 

NOVÉ ODBORKY 

V programovej rade sme v poslednom čase pracovali aj na vytváraní nových 

odboriek. Posledné odborky, ktoré uzreli svetlo sveta sú Fyzik, Jazdec, Znalec 

náboženstiev, Genealóg a  Hráč spoločenských hier. 

 

V roku 2016 sme sa rozhodli vypúšťanie odboriek pozastaviť.  Neskôr však budú podľa 

potreby doplnené nové.  Ak by ste mali námet na novú odborku napíšte na 

program@skauting.sk. Neviete ako odborku vytvoriť? Prihláste sa do iskautingu a 

v sekcii program nájdete návod, ako vytvoriť odborku.  

 

Všetky podmienky plnenia odboriek nájdete na 

http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-skautov-a-roverov/ 

 

 

NOVÉ VÝZVY  

Za odborkami nezaostávajú ani výzvy. Výzvy Modrý život a  Biely štít, výzvy zamerané 

na rozvoj charakteru. K najnovšími výzvam patrí Knižnica  ktorá je ako stvorená na 

 dlhé jesenne a zimné večery. Výzva Uzol priateľstva, ktorá bola inšpirovaná naším 

denným príkazom je tiež novinkou v programovej ponuke. Všetky podmienky plnenia 

výziev nájdete na http://skauting.sk/skauti/program/vyzvy-pre-skautov-a-roverov/ 

 

 

RADCOVSKÉ FÓRUM 2015 

Najväčšia akcia určená pre radcov sa tento rok 

uskutočni 24.-27.9. na novom mieste v Tajove.  

Aj tento rok sa stretne 100 radcov z celého 

Slovenská. Čakajú ich prednáškach z oblasti 

radcovania, prípravy programu ale aj rôzne 

zaujímavé workshopy a aktivity. Radcovské 

fórum je každoročne zamerané na motivovanie 

radcov, vzdelávanie a inšpirovanie pri tvorbe 

programu.  

Viac info na http://skauting.sk/skauti/akcie/radcovske-forum/ 
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ROVERSKÁ HVIEZDICA  

Akcia pre roverov sa tento rok uskutočnila dňa 11.-

15.9. v Muránskej planine. Celá akcia sa niesla 

v duchu hesla Putovať a prežiť, spojiť sa a zažiť.  

 

 

VÝZVA BETLEHEMSKÉ SVETLO  

Aj napriek tomu, že Vianoce sú ešte ďaleko, chceli by sme vám pripomenúť 

príležitostnú výzvu Betlehemské svetlo. Jej plnenie môžete zahrnúť do vášho 

zimného programu a usporiadať aj jej skupinové plnenie. Pripomeňte vaším 

členom túto výzvu, nakoľko najbližšia možnosť jej získania sa naskytne až 

o rok.  

Všetky potrebné informácie  nájdete na http://skauting.sk/skauti/program/vyzvy-pre-

skautov-a-roverov/vyzva-betlehemske-svetlo 

 

 

RÁD 7 ĽALII 

V Slovenskom skautingu sme zaviedli nové ocenenie. Rád Siedmych 

ľalií je ocenenie, ktoré sa udeľuje za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu 

nad rámec bežných povinností. Všetky bližšie informácie o udeľovaní 

môžete nájsť na stránke. Tu nájdete aj voľne stiahnuteľné dekréty. 

http://skauting.sk/skauti/program/rad-7-lalii/ 

Nášivky si môžete objednať na stránke  

http://www.totemsro.sk/ostatne-nasivky/ 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Programovej rady                            Tajomníčka Programovej rady 

  Ján Mitrík         Paulína Škvareninová 

     Gekon       Rapotačka 

    jan.mitrik@gmail.com         program@skauting.sk 
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