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ÚVOD DO SKAUTINGU 
ČO JE SKAUTING? 

Skauting je definovaný ústavou WOSM (World Organisation of Skaut Movement - Svetová organizácia skautského hnutia) v 
článku I, bod 1 nasledovne: 

Skautské hnutie je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, 
rasy, alebo vyznania, v zhode s cieľom, princípmi a metódou vytvorenou zakladateľom a tými, ktorí ho nasledujú. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

• Hnutie:  

Hnutie je "súbor snáh a aktivít, vykonávaných skupinou ľudí, smerujúci viac, alebo menej súvislo k dosiahnutiu 
špecifického cieľa." V praxi skutočnosť, že skauting je hnutie, vyjadruje nasledovné: 

o jednotu: zdieľanie rovnakých cieľov, hodnôt, výchovnej metódy, zmyslu spolupatričnosti k ostatným členom 
hnutia a následnej identifikácie s hnutím; 

o organizáciu: hnutie má svoju štruktúru, je organizované, aby tak lepšie dosahovalo svoje ciele; 

o dynamiku: slovo "hnutie" samo v sebe obsahuje pohyb, vývoje smerom dopredu k dosiahnutiu vytýčeného 
cieľu; 

o pružnosť:  schopnosť prispôsobovať sa aktuálnej situácii a aktuálne na ňu odpovedať svojou ponukou. 

o samostatnosť a nezávislosť: aby skauting mohol napĺňať svoje poslanie, musí byť vo svojej činnosti slobodný 
a nezávislý. 

• Dobrovoľné:  

Členom skautingu sa každý môže stať iba na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia. Nikto - ani mladí ľudia, ani dospelí 
vedúci a činovníci - nemôžu byť v tomto smere nijako nútení. 

• Nepolitické:  

Skauting je nepolitický v tom zmysle, že sa nezúčastňuje na úsilí a boji politických strán o moc. Zároveň ale pracuje na tom, 
aby mladí ľudia, ktorých vychováva, boli v budúcnosti platnými členmi spoločnosti, v ktorej žijú a plne sa podieľali na jej 
živote - a to aj v sociálno - politickej oblasti.  

Skauting teda zohráva akúsi "merlinovskú" úlohu, kedy na jednej strane pripravuje mladých ľudí pre zodpovednú aktivitu aj v 
oblasti politickej, ale sám pritom zostáva mimo oblasť politického zápasu. 

• Výchovné:  

Skauting chápe výchovu ako nikdy nekončiaci proces pokrývajúci celý život jednotlivca.  

Poslaním skautingu je prispieť k tomuto procesu výchovy. Skauting teda nie je hnutie rekreačné (resp. hnutie zamerané na 
využívanie voľného času mládeže), ale výchovné! 

Skautská výchova v sebe zahŕňa všetky štyri rozmery výchovy: učiť sa vedieť (vedomosti), učiť sa robiť (zručnosť), učiť sa žiť 
v spoločnosti (spolužitie) a učiť sa byť (osobnosť). 

• Pre mladých ľudí:  

Skauting je určený pre mladých ľudí, nie pre dospelých. K tomu je prispôsobený aj jeho program. 

Termín mladí ľudia v sebe zahŕňa mladých ľudí od spodnej hranice veku, pod ktorou dieťa ešte nie je schopné podieľať sa 
na programe skautingu, až po hornú hranicu dospelosti (spravidla niekoľko rokov nad 20 rokom života), za ktorou už 
mladý človek nepotrebuje skautskú štruktúru výchovy k tomu, aby naďalej pokračoval v procese sebavýchovy. 

• Bez rozdielu pôvodu, rasy, alebo vyznania:  

Skauting je otvorený pre všetkých mladých ľudí rovnako. 

• V zhode s cieľom,…:  
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Cieľom skautského hnutia je maximálny rozvoj potenciálu každého jednotlivca ako jednotlivca a ako člena spoločnosti, v 
ktorej žije. 

• …princípmi…:  

Skauting usiluje o harmonický rozvoj každého jednotlivca ako osobnosti. Rozmery tejto výchovy vyjadrujú tri princípy 
skautingu: 

o povinnosť voči Bohu - hľadanie duchovnej Reality, ktorá dáva zmysel a cieľ ľudskému životu, objavenie 
zmyslu ukrytého v duchovných hodnotách a každodenný praktický život podľa týchto hodnôt; 

o povinnosť voči druhým - osobný vzťah k a zodpovednosť za spoločnosť v širokom zmysle slova: rodina, 
miestna komunita, národ, svet, a rovnako rešpekt k ostatným ľuďom, k prírode a k cenným ľudským 
výtvorom; 

o povinnosť voči sebe - osobná zodpovednosť rozvíjať svoj potenciál až po dosiahnutie maxima svojich 
možností a schopností. 

• …a metódou:  

Skauting používa pri výchove vlastnú špecifickú metódu, založenú na nasledovných prvkoch: 

o skautský sľub a zákon; 

o družinový systém; 

o učenie sa činnosťou; 

o pomoc dospelých pri výchovnom procese; 

o vzťah k prírode; 

o dôraz na osobný rast jednotlivca; 

o symbolický rámec. 

SKAUTING AKO „BEZPEČNÉ MIESTO“ 
Skauting vo svojej podstate môže byť definovaný aj ako "bezpečné miesto". Teda miesto, ktoré je akousi analógiou inkubátora, 
či skleníku. Je to miesto, kde mladý človek môže skúsiť na vlastnej koži zodpovednosť, medziľudské vzťahy, úlohu 
vodcu i podriadeného a vôbec všetko, čo život prináša, avšak bez často krutých následkov, ktoré sprevádzajú chyby v 
týchto oblastiach v bežnom živote. 

Skauting tak dáva možnosť bez rizika a bezpečne si "odskúšať" a zažiť tieto skutočnosti, zdokonaliť sa v nich a tak sa pripraviť 
na budúci život v spoločnosti. 
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POSLANIE SKAUTINGU: 

Svetová ústava WOSM definuje v článku I, bod 2 cieľ skautingu nasledovne: 

Cieľom skautského hnutia je prispieť k rozvoju mladých ľudí, aby plne rozvinuli svoj telesný, duševný, spoločenský a 
duchovný potenciál ako jednotlivci, zodpovední občania a členovia miestnych, národných a medzinárodných 
spoločenstiev. 

Poslanie (misia) skautského hnutia bolo definované v roku 1999 na Svetovej skautskej konferencii v Durbane nasledovne: 

Poslaním skautingu je prispieť k výchove mladých ľudí prostredníctvom hodnotového systému, založeného na Skautskom 
sľube a Zákone a tak pomôcť budovať lepší svet, kde ľudia dosahujú svoje osobné naplnenie ako jednotlivci a zohrávajú 
konštruktívnu úlohu v spoločnosti. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

• Poslaním: 

Poslanie skautingu je definované na základe stanov WOSM a definuje miesto skautingu v súčasnej spoločnosti. 

• prispieť k výchove mladých ľudí: 

Výchova človeka je nekončiaci proces pokrývajúci celý ľudský život a smerujúci k naplneniu potenciálu jednotlivca. Skauting 
k tejto výchove prispieva svojim atraktívnym programom a špecifickou metódou, a to v určitom období ľudského života (mladí 
ľudia). Nezabezpečuje celú výchovu človeka, ani nenahrádza ostatné výchovne inštitúcie (rodina, škola, cirkev…), naopak, 
dopĺňa ich úsilie. 

• prostredníctvom hodnotového systému, založeného na Skautskom sľube a Zákone: 

 Skauting je založený na hodnotovom systéme, ktorý je vyjadrený v princípoch hnutia (povinnosť voči Bohu, voči ostatným a 
voči sebe). Pre mladých ľudí sú tieto hodnoty vyjadrené v Sľube a v Zákone. Sľub vyjadruje úsilie o dosiahnutie plnosti svojho 
potenciálu ("…vynasnažím zo všetkých síl…", v angl. originále "…to do my best…") a Zákon vyjadruje etické hodnoty 
správania sa. 

• pomôcť budovať lepší svet: 

Skauting sa zrodil z túžby Zakladateľa o zlepšenie úrovne spoločnosti, v ktorej žil a viery, že iba prostredníctvom rozvoja 
jednotlivca je možný aj rozvoj spoločnosti, ktorá je vlastne súhrnom jednotlivcov. Skauting tak prostredníctvom výchovy 
jednotlivca prispieva k naplneniu tejto túžby. 

• kde ľudia dosahujú svoje osobné naplnenie ako jednotlivci: 

Zakladateľ, lord Baden - Powell, vyjadril cieľ skautingu slovami: byť "šťastný, aktívny, užitočný občan a charakterný človek." 

Znamená to človeka, ktorý je schopný samostatne riadiť svoj život, samostatne a s plnou zodpovednosťou sa rozhodovať, ktorý 
sa aktívne podieľa na starostlivosti o dobro a rozvoj ostatných ľudí, ktorý je verný svojim záväzkom, dokáže dokončiť dielo, na 
ktoré sa podujal, žije v súlade s ideálmi, ktoré vyznáva a svoj život prežíva v kontexte završujúcej duchovnej skúsenosti. 

• zohrávajú konštruktívnu úlohu v spoločnosti: 

Výchova zahŕňa v sebe aj proces k uvedomovaniu si spolupatričnosti so spoločnosťou, v ktorej jednotlivec žije, aby sa tak stal 
aktívnou súčasťou jej histórie a vývoja. Znamená to učiť sa žiť s ostatnými ako člen miestnej, národnej a medzinárodnej 
spoločnosti a aktívne sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. 

SKAUTING JE VÝCHOVNÉ HNUTIE: 
Na rozdiel od mnohých iných organizácií a hnutí, pracujúcich s mládežou, skauting je výchovné hnutie. Z tohoto hľadiska 
výchovy Svetové ústredie skautingu definovalo v roku 1998 skauting nasledovne: 

Skauting je hnutie sebavýchovy mladých ľudí. Skautské hnutie v sebe zahŕňa národné skautské organizácie, ku ktorým 
patria jednotliví členovia hnutia. Jednotlivými členmi hnutia sú mladí ľudia, ktorým skauting slúži, a dospelí, ktorí chcú 
v rámci hnutia prispievať k ich rozvoju. 
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Cieľom skautingu teda nie je iba ponúknuť zábavu a rekreáciu, ani alternatívu vo využívaní voľného času mládeže. Nie je jeho 
úlohou naučiť mladých ľudí nejakým špecifickým zručnostiam a vedomostiam. Jeho úloha je omnoho širšia a komplexnejšia: 

Sformovať mladého človeka ako komplexné bytie a napomôcť jeho rozvoju vo všetkých stránkach jeho osobnosti. 

Všetko ostatné, čo si zvyčajne väčšina ľudí pod pojmom skauting predstavuje - táborenie, vzrušujúce dobrodružstvá v prírode, 
skvelý kolektív, rovnošata,… - sú iba nástroje, ktorými sa dosahuje tento cieľ a bez neho nemajú pre skauting žiaden vlastný 
význam. 

ZAMERANIE SKAUTSKEJ VÝCHOVY: 

• Skautská výchova je v prvom rade zameraná na osobu: 

Skauting chápe, že každý človek je neopakovateľná osobnosť a vyžaduje individuálny prístup. Rozvoj tejto osobnosti tak, aby 
dosiahla plnosť svojho rozvoja a naplnila všetky svoje predpoklady a schopnosti, ktoré má, je cieľom skautskej výchovy.  

Od rozvoja osobnosti sa odvíjajú ostatné výchovné ciele skautingu: 

• Život v spoločnosti: 

Zrelá a rozvinutá osobnosť je schopná žiť v rovnako zrelých a konštruktívnych vzťahoch s ľuďmi a prostredím, v ktorom žije. 
To je druhý základný cieľ skautskej výchovy. 

Komunita zohráva v skautingu dvojakú úlohu: 

- Komunita v podobe družiny je nástrojom, kde sa odohráva skautská výchova a kde pulzuje samotný život skautingu. Práve v 
družine ako tíme sa uskutočňuje aj väčšina cieľov skautskej výchovy. 

- Družina je zároveň malým modelom demokratickej spoločnosti a tak je miestom prípravy mladého človeka a jeho výchovy k 
životu v skutočnej spoločnosti mesta, národa a sveta. 

• Duchovno: 

Záverečným cieľom výchovy mladého človeka je zavŕšenie jeho života v duchovnej skúsenosti. K tomuto cieľu sú potrebné 
obidva predchádzajúce ciele: 

- iba rozvinutá osobnosť je schopná plne sa otvoriť skúsenosti duchovného sveta; 

- skúsenosť zároveň ukazuje, že je to práve komunita, ktorá otvára človeka pre túto duchovnú skúsenosť. 

V celkovom reťazci vývoja ľudského jedinca je duchovno jeho logickým zavŕšením: fyzický vývoj dieťaťa, emocionálny 
vývoj, intelektuálny vývoj a nakoniec vývoj k duchovnej bytosti. 

 

Na základe týchto skúseností skauting definuje svoj prístup k výchove ako: 

• sústredený na osobnosť (person - centered) 

• spojený so spoločnosťou (community - related) 

• zameraný na duchovno (spiritually - oriented) 

 

V základe si vzťahy medzi týmito tromi rozmermi môžeme naznačiť nasledovnou schémou: 

 
Z týchto troch rozmerov potom nie je ťažké odvodiť 6. základncýh oblastí skautskej výchovy: 

• osobnosť: telesný, citový, intelektuálny a charakterový rozvoj; 
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• spoločnosť: sociálny rozvoj; 

• duchovno: duchovný rozvoj. 

 

 

CIELE SKAUTSKEJ VÝCHOVY: 

• Samostatnosť: schopnosť samostatne sa rozhodovať a riadiť svoj život; 

• lojálnosť: aktívne sa podieľať na starostlivosti o dobro a rozvoj ostatných ľudí; mať vedomie spolupatričnosti k 
spoločnosti, v ktorej žijem; 

• Zodpovednosť: schopnosť prijať a niesť dôsledky svojich rozhodnutí, dodržiavať záväzky a naplniť svoje povinnosti a 
osobné ciele; 

• Vernosť: život podľa morálnych a etických zásad a ideálov a vernosť vlastnej duchovnej skúsenosti. 

SEBAVÝCHOVA A POMOC DOSPELÝCH: 

"Skauting je hnutie sebavýchovy mladých ľudí…" Znamená to, že hlavnými aktérmi výchovy sú samotní mladí ľudia v 
skautingu. Dospelí vodcovia nemajú za úlohu (v striktnom zmysle slova) ich vychovávať, ale skôr pomáhať v ich vlastnej 
sebavýchove. Táto pomoc môže mať množstvo podôb: od motivovania mladých ľudí k sebavýchove cez odovzdávanie 
skúseností, hodnotenie až po administratívu a organizačnú prácu spojenú s fungovaním hnutia. 

Stále ale je to mladý človek, ktorý s pomocou dospelého sám pracuje na svojom rozvoji. Prirodzene, slovo "sám", ktoré 
naznačuje samostatnosť v tomto procese výchovy, má rôzny význam v rôznych situáciách: iná je samostatnosť a schopnosť 
sebavýchovy u mladých skautov, než u dospelých roverov, ktorí pomaly opúšťajú rady skautingu, pretože už jeho pomoc v 
procese sebavýchovy nepotrebujú. A zase iná bude samostatnosť nováčika v oddieli - či celého oddielu, ktorý čerstvo vznikol - 
než je tomu u starších a skúsenejších skautov. 

Napriek tomu ale cieľom skautingu je neustále zväčšovať túto mieru samostatnosti a smerovať k tomu, aby nakoniec skauti 
sami od seba s minimálnou mierou pomoci zo strany dospelého vodcu (koncentrovanej skôr v oblasti poradenstva) sami 
aktívne pracovali na plnom rozvoji svojej osobnosti. 

 

VÝCHOVNÝ NÁSTROJ SKAUTINGU 

Nástroj, s pomocou ktorého skauting uskutočňuje svoje výchovné poslanie, je Skautská metóda. 

Hovoríme o Skautskej metóde (nie metódach), pretože sa jedná o súbor navzájom súvisiacich nástrojov, ktoré pracujú 
spoločne. Pokiaľ by sme niektorý z nich vypustili, výsledky, ktoré by sme dosiahli by síce i naďalej mohli byť pozitívne (a 
možno nie), ale odlišné od cieľov, ktoré sleduje skauting. To je napríklad prípad iných mládežníckych a detských organizácií, 
ktoré - či už vedome, alebo nevedome - používajú niektoré nástroje z arzenálu Skautskej metódy, ich ciele a výsledky sú ale 
odlišné od cieľov, o ktoré usiluje skauting. 

Nástroje Skautskej metódy sú určené na to, aby boli používané súčasne a spoločne. Hoci v krátkom záblesku života 
oddielu nemusia byť všetky okamžite prítomné (napr. keby sme si vzali "momentku" z družinovky, asi by nám tam chýbal 
prvok "príroda", možno "podpora dospelých"), v širšom časovom rámci ich ale v skautskom oddieli musíme objaviť všetky - 
inak to už nie je skautský oddiel. 

Jednotlivé nástroje Skautskej metódy si môžeme znázorniť nasledovne: 
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SKAUTSKÝ SĽUB A SKAUTSKÝ ZÁKON 
 

SĽUB A ZÁKON V KONTEXTE SKAUTSKEJ METÓDY 

 

Na svetovej skautskej konferencii v Durbane v roku 1999 bola misia skautingu definovaná nasledovne: 

Poslaním skautingu je prispieť k výchove mladých ľudí prostredníctvom hodnotového systému, založeného na Skautskom 
sľube a Zákone a tak pomôcť budovať lepší svet, kde ľudia dosahujú svoje osobné naplnenie ako jednotlivci a zohrávajú 
konštruktívnu úlohu v spoločnosti. 

 

V centre skautskej metódy sa teda nachádza hodnotový systém skautingu. Skauting sám je výchovou k hodnotám. Podľa 
definície „misie“ sú tieto hodnoty konkretizované v Sľube a v Zákone. 

Skautský Zákon je konkretizáciou troch princípov skautingu (povinnosť voči Bohu, ostatným a sebe) pre výchovné účely. 
Vyjadruje vo forme konkrétnych "príkazov" to, čo všeobecne a abstraktne vyjadrujú skautské princípy. Dá sa povedať, že zatiaľ 
čo skautské princípy sú určené v prvom rade vodcovi, Zákon je určený ako ich konkrétne vyjadrenie mladým ľuďom, ktorých 
skauting vychováva, pretože pre nich sú samotné princípy príliš všeobecné a potrebujú, aby boli vyjadrené konkrétnejšie a 
hmatateľnejšie. 

 

ZÁVER Č.1: 

SKAUTING JE ZALOŽENÝ NA HODNOTÁCH, KTORÉ HNUTIE VYZNÁVA A JEHO POSLANÍM JE VÝCHOVA K HODNOTÁM. 
SKAUTSKÉ HODNOTY SÚ VYJADRENÉ V TROCH PRINCÍPOCH SKAUTINGU A TIETO PRINCÍPY SÚ PRE VÝCHOVNÉ ÚČELY 
SKONKRETIZOVANÉ V SĽUBE A V ZÁKONE. 

 

TRI PRINCÍPY SKAUTINGU 

Skautské hodnoty sú bezo zbytku vyjadrené v troch princípoch skautingu. O ich dôležitosti svedčí aj to, že spolu so skautskou 
metódou a s cieľom skautingu tvoria tri nemeniteľné základy skautingu, ktoré tvoria jeho identitu. Ak by čo len jeden chýbal, či 
bol pozmenený, skauting by prestal byť skautingom! 

 

POVINNOSŤ VOČI BOHU 
Je to prvý z Princípov skautingu. Ako ale máme v tomto princípe chápať slovo „Boh“? 

 

SLOVO „BOH“ A JEHO VÝZNAM 

Znenie Princípov skautingu pochádza priamo od Zakladateľa hnutia. Lord Baden - Powell zakladal skauting v prostredí 
kresťanského Anglicka a pri jeho stvárňovaní sa inšpiroval ideálmi stredovekého rytierstva, ktoré bolo kresťanstvom preniknuté 
a ktoré (ako ukazujú posledné historické výskumy) vzniklo ako výsledok cieľavedomého úsilia cirkvi o „scivilizovanie“ 
barbarských bojovníkov, ktorí po páde Rímskej ríše ovládli Európu. 

Je preto pochopiteľné, že v ponímaní Zakladateľa mal skauting pomerne vyhranené kresťanské rysy. Svedčí o tom aj tento jeho 
výrok:  

 „Skaut, vo svojom skautskom Sľube, berie na seba povinnosť voči kráľovi a voči svojej vlasti až na druhom mieste; jeho prvá 
povinnosť je voči Bohu… Nejestvuje nejaká ’náboženská stránka’ hnutia. Celé hnutie je založené na náboženstve, čiže na 
uvedomovaní si Boha a na službe Bohu… Náš cieľ v skautskom hnutí je napomôcť najviac, ako len dokážeme tomu, aby na zem 
prišlo Božie Kráľovstvo a to tak, že naočkujeme medzi mladých ľudí ducha a denné prežívanie priateľstva a spolupráce.“ 
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Toto ponímanie sa ale stalo problematickým v okamihu, keď skauting prekročil hranice kresťanského sveta. Ak mal skauting 
byť priateľný aj pre kultúry, ktoré vyrástli v prostredí iných náboženstiev, ako sú islam, buddhizmus, hinduizmus a podobne, 
musel tento svoj pohľad trochu upraviť, avšak tak, aby tým neutrpela identita skautingu, vyjadrená aj v tomto jednom princípe. 

Dokument WOSM Základné princípy preto tento pilier definuje nasledovne: 

„Pod titulom „povinnosť voči Bohu“ prvý z hore uvedených princípov skautského hnutia je definovaný ako „vernosť 
duchovným princípom, oddanosť náboženstvu, ktoré ich vyjadruje a prijímnia povinností, ktoré z toho vyplývajú“. Musí sa 
poznamenať, že na rozdiel od titulu, v texte sa nepoužíva slovo „Boh“, aby sa ujasnilo, že klauzula pokrýva náboženstvá, ktoré 
sú nemonoteistické, ako je hinduizmus, alebo tie, ktoré nepoznajú osobného Boha, ako je buddhizmus. 

Keď sa pýtali, ako prišlo náboženstvo do skautingu, Baden - Powell odpovedal: „Vôbec tam neprišlo. Je už tam. Je to základný 
faktor prináležiaci skautingu.“ (Religion and the Boy Scout and Girl Guide Movement - an address to the Joint Conference of 
Commision at High Leigh, 1926). Pozorná analýza Zakladateľových spisov ukazuje, že koncept sily nad človekom je v 
skautingu základný. Celý výchovný systém prístup hnutia spočíva v pomoci mladým ľuďom presiahnúť materiálny svet a snažiť 
sa o hľadanie duchovných hodnôt života.“ 

 

Ak si to zhrnieme, dostaneme sa k nasledovným zisteniam: 

• skauting vyznáva existenciu duchovnej Reality v zmysle sily, jestvujúcej nad človekom; 

• skautská výchova smeruje k objaveniu tejto Reality v konkrétnom živote mladého človeka; 

• skautská výchova v tomto smere spolupracuje s náboženstvom a v podstate k nemu vedie. 

 

Znamená to, že skauting na jednej strane nie je náboženská organizácia, pretože nie je viazaný na žiadne konkrétne 
náboženstvo. Na druhej strane ale skauting sám je duchovný, privádza mladého človeka k objaveniu duchovnej Reality a 
následne k jej vyjadreniu v náboženskej forme. 

Niekedy sa stretávame s extrémom, ktorý redukuje „duchovný rozmer“ hnutia na etické hodnoty, ako sú česť, 
spoľahlivosť, statočnosť, pravda, dobro a podobne. Podľa tohto pohľadu tým, že skauta vychováme k tomu, aby uznával tieto 
hodnoty, naplnili sme duchovný rozmer výchovy. Skauting sa ale hlási k duchovnej realite ako k niečomu, čo skutočne 
jestvuje ako „sila nad človekom“, reálne duchovné bytie, bez ohľadu na to, či ho označíme slovom „Boh“, „Buddha“, 
„Brahma“, alebo „Vesmírny princíp“.  

Toto svoje vyznanie skauting ešte podčiarkuje vyhlásením, že naplnenie tohto princípu sa prejavuje aj „oddanosťou 
náboženstvu“, ktoré túto skutočnosť vyjadruje. Je to vyjadrené aj v citovanom výroku Zakladateľa, ktorý nie „duchovno“, ale 
priamo „náboženstvo“ považuje za „základný faktor skautingu“. Nie je preto možné redukovať duchovný rozmer skautingu iba 
na výchovu k etickým hodnotám. Skauting vedie k objaveniu skutočnej jestvujúcej duchovnej reality ukrytej „za“ materiálnym 
svetom a k jej včleneniu do života jednotlivca. 

 

ZÁVER Č.2: 

SKAUTING VYZNÁVA EXISTENCIU DUCHOVNEJ REALITY, KTORÁ JE UKRYTÁ „ZA“ MATERIÁLNYM SVETOM A KTORÁ JE NAD 
ČLOVEKOM. VEDIE MLADÝCH ĽUDÍ K TOMU, ABY TÚTO REALITU OBJAVILI, VČLENILI DO SVOJHO ŽIVOTA A NÁBOŽENSKY 
VYJADRILI. 

 

POVINNOSŤ VOČI OSTATNÝM 
Je to druhý z Princípov skautingu. Čo v tomto princípe znamená slovo „ostatní“? 

 

SLOVO „OSTATNÍ“ A JEHO VÝZNAM 

Základné princípy WOSM k tomu hovoria: 

„Pod týmto názvom je zoskupená celá skupina základných zásad hnutia, pretože všetky sa týkajú zodpovednosti jednotlivca voči 
spoločnosti v jej rozličných dimenziách. Povinnosť voči ostatným je teda definovaná ako: 
- vernosť svojej vlasti v súlade s úsilím o miestny, národný a medzinárodný mier, pochopenie a spoluprácu; 
- účasť na rozvoji spoločnosti s uznaním a úctou preukazovanými svojim blížnym a integrite prírody.“ 

 

Na základe toho môžeme povedať, že tento princíp sa konkretizuje v nasledovných bodoch: 
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• vernosť vlasti v kontexte celosvetového priateľstva a porozumenia - znamená to, že naše vlastenectvo nebude 
šovinisticky vyjadrované ako snaha presadzovať niečo „proti“ a na úkor ostatných, resp. s odmietaním toho, čo nepatrí do 
takto úzko chápanej „škatuľky“ s názvom vlasť. Naopak, je to široko a integrálne chápané vlastenectvo, smerujúce k 
posilneniu národných osobitostí a pozitív s cieľom obohatiť nimi svetové spoločenstvo a naopak, byť obohatený všetkými 
ostatnými kultúrami svetového spoločenstva, ktoré sú v tomto procese rovnocennými partnermi. Preto skautsky chápané 
vlastenectvo je vždy v súlade s úsilím o mier, porozumenie, spoluprácu a priateľstvo na všetkých úrovniach ľudskej 
spoločnosti. Zakladateľ na túto tému hovorí: 

„Mali by sme dať pozor pri vštepovaní vlastenectva do našich chlapcov a dievčat, aby to bolo vlastenectvo nad úzkym citom, 
ktorý obyčajne ostáva pri vlastnej krajine a takto povzbudzuje žiarlivé nepriateľstvo pri jednaní s druhými. Naše vlastenectvo 
by malo byť širšieho, ušľachtilejšieho typu, ktorý uznáva spravodlivosť a rozumnosť v požiadavkách na iných a ktorý vedie našu 
krajinu do priateľstva s … inými krajinami sveta. Prvý krok k tomuto cieľu je rozvíjať priateľstvo a dobrú vôľu v našich 
hraniciach cvičením našej mládeže oboch pohlaví praktizovať to ako zvyk života tak, že žiarlivosť mesta na mesto, triedy na 
triedu a sekty na sektu prestanú existovať a potom rozšíriť túto dobrú vôľu za naše hranice až k našim susedom.“ 

 

• účasť na rozvoji spoločnosti - služba v skautingu je chápaná široko ako „príspevok k rozvoju spoločnosti“. Skaut je 
povolaný k tomu, aby činne prispieval a podieľal sa na budovaní lepšieho sveta, ako definuje aj Misia skautingu. 

• rešpektovanie a úcta k blížnym - rozvoj spoločnosti ale nemôže postupovať za každú cenu. Spoločnosť - či už je to 
mesto, národ, štát, medzinárodná organizácia - je v konečnom dôsledku ustanovená ako prostriedok služby jednotlivcom, 
ktorí ju tvoria. Preto nie je možné rozvoj spoločnosti realizovať za každú cenu. Musí byť realizovaný s úctou a 
rešpektovaním ostatných ľudí a ich dôstojnosti, ktorej koncept je základnou zásadou medzinárodného spoločenstva a je 
zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Preto každá aktivita, podnikaná v skautingu, musí byť nutne založená 
na rešpektovaní človeka a jeho dôstojnosti. 

• úcta k integrite prírody - koncept integrity prírody vyjadruje ochranu prírody, ktorá bola vždy základnou v skautingu. 
Vyjadruje skutočnosť, že životný priestor ľudstva spoločne so životným priestorom ostatných živých organizmov na Zemi 
vytvárajú jeden ekologický systém a poškodenie ktorejkoľvek jeho časti sa prenáša na celý systém. Preto pri dosahovaní 
svojich cieľov človek nemôže využívať prírodné zdroje spôsobom, ktorým by narušoval rovnováhu a harmóniu v prírode. 

• úcta k cenným ľudským výtvorom - je to veľmi aktuálne špecifikum slovenského skautingu. Súvisí s úctou k človeku a 
prenáša ju aj na jeho diela, zvlášť tie, ktoré predstavujú cenný prínos pre spoločnosť, či sú dokumentom jeho rastu a 
histórie. Rovnako sa ale vzťahuje aj na bežné ľudské výtvory okolo nás. Ich ochranou sa dosahuje nielen to, že slúžia 
spoločnosti, či skrášľujú životné prostredie, ale zároveň zníženou potrebou ich obnovy sa prispieva k ochrane integrity 
prírody. 

 

ZÁVER Č.3: 

SKAUTING JE POSTAVENÝ NA KONCEPTE DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA A PRIATEĽSTVA MEDZI ĽUĎMI NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH. 
VŠETKY SKAUTSKÉ AKTIVITY SÚ POSTAVENÉ NA TOMTO PRINCÍPE A VEDÚ MLADÝCH ĽUDÍ K ÚCTE A REŠPEKTU VOČI SVOJIM 
BLÍŽNYM, K ÚCTE A ZACHOVÁVANIU INTEGRITY PRÍRODY A K ÚCTE A OCHRANE CENNÝCH ĽUDSKÝCH VÝTVOROV. 

 

POVINNOSŤ VOČI SEBE 
Tento princíp je v Základných princípoch WOSM definovaný ako: 

„zodpovednosť za rozvoj seba samého … človek by mal prevziať zodpovednosť za rozvoj svojich vlastných kapacít. Toto je v 
plnej miere v súlade s výchovnými cieľmi skautského hnutia, ktorým je pomáhať mladým ľuďom pri plnom rozvoji svojho 
potenciálu - proces, ktorý sa nazýva rozvinutie osobnosti“. 

 

V tomto smere môžeme teda definovať niekoľko základných bodov: 

• prevzatie zodpovednosti za svoj rozvoj - skaut si uvedomuje, že svoj osud drží vo vlastných rukách a záleží len na ňom, 
či rozvinie všetky schopnosti a možnosti, ktoré má a uplatní ich pri dosahovaní vlastného šťastia a v službe spoločnosti; 

• hnutie sebavýchovy - v skautingu mladý človek nie je vychovávaný, ale je vedený k tomu, aby - s nutnou pomocou, ktorú 
mu poskytuje dospelý vodca - sám pracoval na svojej výchove a bol tak hlavným realizátorom svojho rastu; 

• rozvinutie maxima svojich možností - skaut je v sľube vedený k tomu, aby sa v tejto oblasti „vynasnažil zo všetkých síl“ 
- v origináli sľubu sa hovorí o záväzku „to do my best“, čiže „urobím to najlepšie, čo dokážem urobiť“. Vyjadruje sa tak 
požiadavka a cieľ čo najviac naplniť a rozvinúť svoj osobný potenciál až na hranice svojich osobných možností a 
schopností. 
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ZÁVER Č.4: 

MLADÝ ČLOVEK JE V SKAUTINGU VEDENÝ K TOMU, ABY SI UVEDOMIL SVOJU ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ OSUD, ZA SEBA 
SAMÉHO A ZA SVOJ ROZVOJ. JE VEDENÝ K TOMU, ABY SA STAL HLAVNÝM INICIÁTOROM SVOJEJ VLASTNEJ SEBAVÝCHOVY A 
ABY SA USILOVAL DOSIAHNÚŤ SVOJE MAXIMUM  V RÁMCI SVOJICH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ. 

 

CHÁPANIE SLOVA „POVINNOSŤ“ 
Slovo „povinnosť“ vyjadruje, že nesiem zodpovednosť za vykonanie toho, čo som povinný vykonať. 

Skauting teda vedie mladých ľudí k uvedomovaniu si svojej zodpovednosti voči Bohu (duchovnej realite), voči ostatným a voči 
sebe. 

Zodpovednosť bez pozitívneho vzťahu k danej realite sa stáva tyraniou. Preto základom skautingu je vychovávať mladých 
ľudí v prvom rade k pozitívnemu vzťahu k Bohu (duchovnu), k ostatným a k sebe. Ak chápeme pozitívny vzťah ako 
náklonnosť, spojenú so starostlivosťou a snahou niečo vykonať pre toho, ku komu náklonnosť cítime, môžeme povedať, že 
skauting vychováva k láske. Je jasné, že pod týmto slovom nemáme na mysli to, čo je zvyčajne (nesprávne) s týmto slovom 
spájané, čiže citové vzplanutie. Láska je spravidla definovaná ako „úsilie o dobro (resp. duchovný rozvoj) druhého človeka“ 
(porov. Scott Peck: Nevyšlapanou cestou), založené na náklonnosti a pozitívnom vnímaní toho druhého. Po aplikácii na 
jednotlivé Princípy môžeme teda povedať, že cieľom skautingu je: 

• LÁSKA K BOHU (duchovnej realite): V tejto oblasti je veľmi problematické hovoriť o povinnosti voči Bohu. Na rozdiel 
od primitívnych predstáv starovekých národov (Babylon, Egypt, Grécko) je nám jasné, že Boh (a tým menej neosobný 
„Vesmírny duchovný princíp“) od človeka nepotrebuje naprosto nič. Nie je preto možné hovoriť o povinnosti voči, či 
zodpovednosti za Boha v zmysle, v akom hovoríme o zodpovednosti za ostatných ľudí, životné prostredie, za seba. 
Rovnako je nezmyselné hovoriť o láske k Bohu ako o „úsilí o duchovný rozvoj Boha“! Aj keď môžeme hovoriť napr. o 
povinnosti vďačnosti voči Bohu, predsa to, čo pokrýva 95% náboženskej praxe, je v skutočnosti plnenie si povinnosti voči 
sebe: je to Boh, ktorý ma obdarúva svojou láskou a svojimi darmi (resp. je to univerzálny duchovný princíp, ktorý dáva 
zmysel môjmu životu a povznáša ho na vyššiu úroveň) a teda som to ja, kto profitujem zo svojej náboženskej praxe a 
dosahujem tak novú úroveň bytia ako duchovne rozvinutá bytosť. Slová „povinnosť voči Bohu“ ale navodzujú presne 
opačný pocit: je to akoby Boh, ktorý od nás niečo potrebuje, o niečo nás oberá, niečo od nás tvrdo vyžaduje a my mu 
musíme (ako daňovému úradu) odvádzať nejakú daň v podobe určitých náboženských úkonov, obiet a podobne. V praxi je 
preto vhodnejšie pri výchovnom procese používať pojmy typu „Láska k Bohu“, aby nedochádzalo k deformovaniu 
tohto vzťahu. Láska k Bohu (k duchovnu) v praxi teda znamená pozitívny vzťah záujmu a túžby po spolužití s Bohom (s 
duchovnou realitou), prejavujúce sa v jednote a prijatí darov, ktoré Boh (duchovná realita) človeku (zdarma) ponúka. 

• LÁSKA K OSTATNÝM: V tomto prípade platí úplne jednoznačne definícia, že táto láska sa prejavuje úsilím o 
„duchovný rozvoj toho druhého“. Dôraz na duchovný rozvoj vychádza zo skutočnosti, že to najdôležitejšie, čo u človeka 
nachádzame, sú jeho duševné schopnosti - myslenie, cítenie, schopnosť milovať, zdieľať sa a pod. - a duchovné schopnosti 
- schopnosť objaviť duchovnú realitu, vnímať ju, zjednotiť sa s ňou, presiahnuť hranice materiálneho sveta a dosiahnuť tak 
vyšší duchovný stupeň existencie. Preto zodpovednosť voči ostatným ľuďom a celej spoločnosti smeruje v prvom rade k 
týmto rozmerom. Inými slovami: nie sme zodpovední za to, aby sa naši priatelia, či celý národ stali telesne 
superrozvinutými športovcami, pretože to ani nie je možné. Sme ale zodpovední za to, aby sme im pomohli stať sa viac 
ľuďmi, prehĺbiť ich duševné schopnosti, charakter, poznanie a pomohli im v procese zduchovnenia. Neznamená to, že 
úplne zanedbáme ich telesnú stránku a telesné potreby - tie predstavujú skutočný základ („V zdravom tele zdravý duch!“). 
Znamená to ale, že sa nezastavíme len pri ich telesných potrebách, ale použijeme ich ako odrazový mostík na 
dosahovanie duševných a duchovných cieľov, ktoré sú dominantné. Platí to aj o vzťahu k spoločnosti, kde ústredným 
cieľom skautingu nie je budovanie materiálnej prosperity a blahobytu, ale úsilie o celosvetové priateľstvo, porozumenie a 
spoluprácu s rešpektovaním a úctou k jednotlivcom, prírode a cenným ľudským výtvorom – teda hodnoty duševné 
a duchovné. 

• LÁSKA K SEBE: Ako ukazujú výskumy, v súčasnej mladej generácii je veľkým problémom nedostatok sebaúcty. 
Mladí ľudia sú často zmierení s tým, že sú zlí (presviedčajú ich o tom rodičia: „Prečo si taký zlý?“ a pod.), nešikovní a 
neschopní. Z toho potom vyrastá rezignovanosť a nezáujem o čokoľvek pozitívne. V tom horšom prípade sa nedostatok 
sebaúcty nahrádza silou, brutalitou a „sebavedomým“, ktoré je ale skôr kŕčovitým zakrývaním strachu, či zúfalou revoltou 
voči vlastnej bezcennosti. Je preto dôležité, aby sme dokázali jasne odlišovať medzi človekom a jeho správaním: 
Človek je vždy dobrý, pretože je človek; ale jeho správanie môže byť (a často aj je) zlé. Pri práci s veriacimi mladými 
ľuďmi to máme ľahké, nakoľko môžeme využiť skúsenosť toho, že sme Bohom milovaní a sme pre neho cenní a dôležití. 
Z vedomia vlastnej hodnoty sa potom odvíja aj tak dôležitý prvok skautskej výchovy, ako je česť. Láska k sebe potom 
znamená vedomie tejto hodnoty a pozitívny prístup k sebe. Nie je to samoľúbosť – medzi ňou a láskou k sebe je 
rovnaký rozdiel, ako medzi šovinistickým vlastenectvom (samľúbosť) a skautským konceptom vlastenectva (láska k vlasti). 
Táto láska k sebe sa stáva hlavným motorom skautskej sebavýchovy, ktorá sa tak stáva radostným úsilím o to, stať sa 
tým, čím v hĺbke svojej bytosti som; odhaliť naplno krásu, ktorá je vo mne ako v človeku ukrytá a nezakrývať ju 
a nepoškvrňovať zlom, či neschopnosťou. 
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ZÁVER Č.5: 

POVINNOSŤ SA PREJAVUJE V ZODPOVEDNOSTI. BEZ POZITÍVNEHO PRÍSTUPU JE POVINNOSŤ BREMENOM. ZODPOVEDNOSŤ + 
POZITÍVNY PRÍSTUP = LÁSKA. CIEĽOM SKAUTSKEJ VÝCHOVY JE LÁSKA K BOHU, KTORÁ SA PREJAVUJE TÚŽBOU PO 
JEDNOTE; LÁSKA K OSTATNÝM, KTORÁ SA PREJAVUJE ÚCTOU K INÝM, K OKOLIU A K PRÍRODE A STAROSTLIVOSŤOU; LÁSKA 
K SEBE, KTORÁ SA PREJAVUJE VEDOMÍM VLASTNEJ HODNOTY A SNAHOU O PLNÉ ROZVINUTIE SVOJEJ OSOBNOSTI. 

 

VÝCHOVA K POSTOJOM 
Na základe povedaného je nám jasné, že cieľom skautskej výchovy je v prvom rade výchova k postojom. Skauting 
nevychováva v prvom rade k zručnostiam a vedomostiam, ani nevedie v prvom rade k činnosti. Jeho cieľom, ale aj základom 
jeho činnosti sú práve postoje, od ktorých sa odvíja všetko. Môžeme si to znázorniť nasledovne: 

• Láska k sebe je postoj. Z neho pramení sebaúcta a túžba naplno rozvinúť svoju osobnosť. Z túžby potom pramenia 
konkrétne skutky, ktorými sa toto úsilie prejavuje: túžby po nových zručnostiach, tréning sebaovládania, úcta 
k vedomostiam a túžba po nich, snaha o morálny život a pod. 

• Láska k ostatným je znovu postoj, ktorý sa prejavuje v záujme, úcte a starostlivosti. Tie sa prejavujú v aktivitách 
zameraných na službu okoliu, prírode; v snahe lepšie porozumieť a aplikovať zásady demokracie; v snahe ovládať napr. 
prvú pomoc a tak vedieť pomáhať iným a vôbec: byť vždy pripravený a pod. 

• Láska k Bohu je postoj, ktorý sa prejavuje túžbou po zjednotení s Bohom (s duchovnom). Konkretizuje sa v snahe 
o spoznanie svojej duchovnej cesty, o jej realizáciu v mojom živote a pod. 

 

Ak by sme tieto základy vypustili, dostali by sme sa do závozu: vyžadovali by sme od skautov nejaké skutky, ale oni by 
nevedeli a nechápali, načo by tieto skutky mali konať! V Biblii čítame múdre slová: „Strom poznáte podľa ovocia: dobrý strom 
rodí dobré ovocie, zlý strom rodí zlé ovocie.“ Stromom sú zásady a postoje, ovocím sú potom konkrétne skutky a aktivity. 
Nemôžeme chcieť najprv ovocie, až potom zasadiť strom. Dá sa to len naopak. Tak isto aj výchova znamená pracovať v prvom 
rade na vytváraní postojov. Z nich sa potom zrodí ovocie v podobe skutkov, činnosti, aktivít, zručností a vedomostí. 

ZÁVER Č.6: 

SKAUTING VYCHOVÁVA V PRVOM RADE K POSTOJOM. Z POSTOJOV SA POTOM RODÍ MOTIVÁCIA A Z NEJ VŠETKY OSTATNÉ 
AKTIVITY A SKUTKY, KTORÉ ROZVÍJAJÚ OSOBNOSŤ SKAUTA A PRISPIEVAJÚ JEHO OKOLIU. 

 

SKAUTSKÝ SĽUB A SKAUTSKÝ ZÁKON 

Skautský Sľub a skautský Zákon sú konkretizáciou Princípov skautingu pre výchovné účely. Mladý človek sa v skautingu 
(spoň sprvu) nestretá s Princípmi. Tie sú veľmi abstraktné. Stretá sa ale so Zákonom a skladá Sľub. V nich sú tieto Princípy 
skonkretizované a rozmenené na drobné. 

SKAUTSKÝ ZÁKON: 
• Vysvetľovanie: jednotlivé položky Zákona (i samotný Sľub), potrebujú jednoznačné vysvetlenie. Jednak preto, aby 

smerovali k Princípom, jednak preto, aby sa nezvrhli na absurdnosť. Je napríklad jasné, že požiadavka „skaut je poslušný“ 
nemôže platiť absolútne vždy a sú naopak okamihy, kedy skaut musí byť neposlušný (napr. počas okupácie, totalitného 
režimu a podobne). 

• V modernom jazyku: Zákon je potrebné vysvetľovať v modernom jazyku mladých ľudí, aby bol pre nich naprosto 
konkrétny a zrozumiteľný. 

• Dôraz na postoje: cieľom skautingu sú postoje. Tie treba vidieť za každým bodom Zákona a v tomto zmysle tieto body aj 
vysvetľovať. Ak Zákon hovorí: „Skaut je hospodárny“, neznamená to iba skutočnosť, že skaut neutráca zbytočne peniaze, 
ale znamená to postoj úcty k práci a jej hodnote (ktorá sa prelieva do peňazí) a tá pramení z úcty k ostatným ľuďom, 
rovnako, ako je to aj prejav úcty k sebe a snaha o ovládanie seba, sebakontrolu a tak plnšie rozvinutie. Rovnako požiadavka 
„Skaut je zdvorilí“ neznamená len to, že skaut si osvojí niekoľko pravidiel slušného správania, ale znovu je potrebné za ňou 
vidieť postoj úcty a lásky k ostatným ľuďom. Naše vysvetlenie Zákona musí teda jednoznačne odhaliť postoje človeka, 
žijúceho podľa skautských Princípov a kvality skautského spôsobu života. 

• Pozitívna norma: skauting je hnutie, ktoré vedie k niečomu, nie hrádza, ktorá niekam zakazuje vstup. Hoci sa v skautingu 
usilujeme aj o to druhé, čiže aby sme mladých ľudí uchránili od negatív, je nám jasné, že tma sa nedá vyhnať inak, ako 
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svetlom a zlu je možné čeliť len tak, že sa celým srdcom obrátime k dobru. Preto je Zákon vyjadrený a vždy musí byť 
interpretovaný pozitívne, smerom k tomu, čo je dobré, krásne a hodnotné. Naše vysvetlenie Zákona musí byť teda skutočne 
inšpiratívne, také, aby prebúdzalo v mladých ľuďoch túžbu po dosahovaní vznešených a krásnych cieľov skautingu. 

• Osobná norma života: Zákon a Sľub vedú k postojom. Postoj je niečo, na čom vyrastá celé naše bytie a z čoho pramenia 
všetky naše skutky. Znakom takéhoto skutočného „vstrebania“ Zákona a Sľubu na úrovni postojov je skutočnosť, že Zákon 
a Sľub sa stávajú skutočnou osobnou normou života, ktorú skaut (prirodzene a samozrejme) žije kdekoľvek a kedykoľvek, 
na družinovke, ale aj doma, či v škole, pretože sa stala súčasťou jeho bytia. Toto je ale dosiahnuteľné skutočne len vtedy, 
ak bude za Zákonom i Sľubom vždy vidieť postoje vyjadrené v Princípoch a k nim viesť. Pokiaľ totiž Zákon, či Sľub 
odovzdáme len ako nejaké „pravidlá“, „vonkajšie“ nariadenia, nikdy sa nestanú súčasťou našej osobnosti a teda ani 
osobnou normou života. 

• Spoločenská norma života: Zákon zároveň vymedzuje štýl života mikrospoločnosti, ktorou je skautský oddiel a skautská 
družina. Je to vlastne Ústava oddielu. Preto je potrebné dôsledne dbať na to, aby sa to aj prejavovalo a aby Zákon bol 
naozaj niečím, čo je v oddieli živé a nielen „básničkou“, ktorú sa pred sľubom naučíme a potom zabudneme. 

 

SKAUTSKÝ SĽUB 
Skautský sľub predstavuje prvý krok na skautskej ceste, prvý „oficiálny“ záväzok, ktorý je slávnostným vyjadrením toho, že 
mladý človek sa „nadchol“ pre ideál skautingu a je rozhodnutý premeniť ho na osobnú normu života. Preto je sľub: 

• Slávnostný záväzok, ktorým sa skaut verejne rozhoduje stať členom Skautského hnutia. 

• Vyjadrenie stotožnenia sa so Zákonom a Princípmi, ktoré sú za ním ukryté. 

• Záväzkom vynaložiť všetky svoje sily na dosahovanie cieľa, ku ktorému ho skauting vedie. 

• Prvý symbolický krok na ceste svojej sebavýchovy. 

 

KEDY SKLADAŤ SKAUTSKÝ SĽUB? 
Skautský sľub je prvým krokom na ceste sebavýchovy a je zároveň vyjadrením svojej túžby stať sa členom Skautského hnutia. 
Na druhej strane je ale zaužívané, že Sľub je akousi formou ocenenia a mladý človek si ho musí zaslúžiť zložením 
nováčkovskej skúšky. Ako teda v praxi postupovať? Ponúkame tu jednoduchú schému, ktorá znázorňuje cestu mladého 
človeka, ktorý sa práve prihlásil do skautingu: 

• Prihlásenie – mladý človek vyplní prihlášku (+ prípadný informačný dotazník) a rodičia ju podpíšu. 

• Pohovor s vodcom oddielu – vodca by sa mal stretnúť s mladým človekom na osobnom pohovore, kde mu dôkladne 
vysvetlí, čo je skauting, aké sú jeho ciele a metódy. Pomôže mladému človekovi formulovať jeho prvé osobné výchovné 
ciele. 

• Rozhovor s rodičmi mladého človeka – dosť dôležité. Ak je to možné, je vhodné, aby sa vodca stretol aj s rodičmi 
mladého človeka, prejavil tak záujem o osobnú spoluprácu na výchovnom procese a oboznámil aj rodičov s predstavou 
spolupráce pri tomto procese. Je to zároveň možnosť, ako získať potenciálnych dospelých pomocníkov, či nadviazať užšiu 
spoluprácu. 

• Skúšobná doba – spravidla asi 3 mesiace. Počas nej jednak nováčik spoznáva, čo je to skauting, jednak oddiel a družina sa 
zoznamujú s nováčikom. Je to vzájomné spoločné oťukávanie sa. Nováčik si prakticky osvojuje model správania a konania 
na stretnutiach. 

• Kandidát sľubu – po tejto (alebo, ak treba, aj dlhšej) lehote oddiel rozhodne o prijatí nováčika do svojho stredu. Nováčik 
sa stáva Kandidátom Sľubu, jeho meno sa vyvesí na nástenku a odteraz začína obdobie, počas ktorého Kandidát svojim 
správaním a životom dokazuje, že je hodný prijatia do rodiny skautov. Zároveň začína plniť 1. stupeň napredovania, ktorý 
svojim obsahom nahrádza bývalú Nováčkovskú skúšku. 

• Sľub – ako býva zvykom, samotný Skautský sľub sa odohráva pri zvláštnej príležitosti (spravidla letný tábor), na 
romantickom mieste, podľa oddielových tradícií a obradov. Keďže sa jedná o oficiálny záväzok, mali by pri sľube byť 
prítomní všetci skauti oddielu, ktorí už sľub zložili, aby to bolo naozaj verejné, oficiálne a slávnostné prijatie do skautskej 
rodiny. 

 

ZÁVER Č.7: 

SKAUTSKÝ ZÁKON JE KONKRETIZÁCIOU PRINCÍPOV. PRETO MUSÍ BYŤ VYSVETĽOVANÝ TAK, ABY VYJADROVAL HODNOTY 
PRINCÍPOV V ICH PLNOSTI A KLÁDOL DÔRAZ NA VNÚTORNÉ OSOBNÉ POSTOJE. LEN TAK SA STANE SKUTOČNOU OSOBNOU 
NORMOU ŽIVOTA. 
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SKAUTSKÝ SĽUB JE PRVÝM KROKOM NA CESTE SKAUTSKEJ SEBAVÝCHOVY A ROZHODNUTÍM VYNALOŽIŤ VŠETKY SVOJE 
CIELE NA TO, ABY SA MLADÝ ČLOVEK STOTOŽNIL SO SKAUTSKÝMI CIEĽMI. PRI JEHO SKLADANÍ BY MAL BYŤ PRÍTOMNÝ 
CELÝ ODDIEL, KTORÝ TAK MLADÉHO ČLOVEKA PRIJÍMA DO SVOJHO STREDU. 

 

ODOVZDÁVANIE HODNÔT: 

Kľúčovým prvkom skautingu je odovzdávanie hodnôt nesledujúcej generácii - či skôr pomoc pri ich spoznávaní, skúsenosti a 
následnom osvojení si týchto hodnôt. Neustále prebieha výmena názorov medzi zástancami odovzdávania hotových a 
vyskúšaných hodnôt a medzi zástancami toho, aby si mladí ľudia sami vytvorili svoj osobný kódex správania sa. 

V každom prípade ale je jasné, že dospelý vodca nemôže zostať neutrálny. On sám musí na sebe jasne ukázať hodnoty, 
ktoré on sám žije a vyznáva, pritom ale zachovať slobodu voľby dieťaťa a mladého človeka. Preto je dôležité vyjasniť si 
podmienky odovzdávania hodnôt. Napríklad: 

• prítomnosť dospelého človeka; 
• osobné vzťahy medzi mladými ľuďmi a dospelým vodcom; 
• schopnosť prezentovať hodnoty a jasne ich vysvetliť; 
• žiť svoj záväzok voči hodnotám a byť pripravený aj na obetu; 
• duch dialógu a objavovania; 
• umožniť, aby aktivity umožňovali mladým ľuďom objaviť a konkretizovať význam hodnôt pre ich každodenný život; 

• a pod. 
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PODPORA DOSPELÝCH 
Skauting je hnutie sebavýchovy mladých ľudí. Táto sebavýchova ale nie je možná bez podpory dospelých. Nielen v oblasti 
administratívy a vedenia oddielov, zborov a celej organizácie. Ešte viac je táto podpora potrebná v oblasti pomoci pri výchove. 
V tomto smere je strategicky dôležitou osobou dospelý vodca oddielu. Práve preto hovoríme o vodcovi oddielu hneď na 
druhom mieste: on je totiž ten, ktorý neživý koncept skautských hodnôt a ideálov premieňa na živú realitu. 

Dokument WOSM Základné princípy na túto tému hovorí: 

„Pri tomto procese úloha dospelých je úloha vedenia. Spočíva v pomoci mladým ľuďom odhaliť ich potenciál, prevziať 
zodpovednosť v sociálnom živote. Úloha dospelých by nemala byť vytvorená ako úloha riadiaca, pretože mladí ľudia sa 
môžu plne rozvinúť len za klímy rešpektu a ocenenia ich osobnosti. Ak sa s dokonalou úctou uskutočňuje tento vzťah 
medzi mladými a dospelými, vyplní sa dôležitá potreba modernej spoločnosti, pretože sa vytvára platforma na dialóg 
a spoluprácu medzi generáciami.“ 

 

VODCA ODDIELU AKO PARTNER 

Podpora dospelých v skautingu znamená dobrovoľné partnerstvo medzi dospelým vodcom a mladými ľuďmi na úrovni 
jednotlivcov i skupiny. V tomto partnerstve úlohou dospelého vodcu je napomáhať proces sebavýchovy mladého človeka 
spôsobom, pri ktotom si mladý človek stanovuje ciele v zhode s cieľmi skautskej výchovy a pri ich dosahovaní používa nástroje 
skautskej metódy. 

Povaha tejto podpory je výchovná - dospelý vodca hrá špecifickú úlohu zameranú na to, aby každému mladému človeku 
pomohol rozvíjať sa.  

Povaha tejto výchovnej podpory je odlišná od výchovy, ktorú mladý človek zažíva v neskautskom prostredí (rodina, škola, 
tréner). V každom prípade sú tu odlišné dôvody, pre ktoré dospelý vodca spolupracuje s mladými ľuďmi, odlišné sú ciele, 
podstata úloh, ktoré obe strany zohrávajú, je odlišná, odlišné sú aj citové a pracovné vzťahy. Jednoducho, celý výchovný vzťah 
je odlišný. 

Práve preto skautský vodca - hoci v "civile" je rodičom a v zamestnaní napríklad učiteľom - v skautskom živote nesmie byť 
ani nahrážkou rodiča, ani učiteľa. Vzťah, do ktorého v skautingu vstupuje nie je ani vzťahom rodič - dieťa, ani vzťahom 
učiteľ - žiak, je to vzťah výchovného partnerstva. 

Ako súčasť skautskej metódy podpora dospelých je koncipovaná ako prostriedok stimulovania rozvoja mladého človeka: 

• prostredníctvom spojenia dopelých a mladých ľudí v obohacujúcom partnerstve, zameranom na vzdelávanie a 
založenom na vzájomnom rešpekte, dôvere a akceptovaní jeden druhého ako samostatnej osoby; 

• prostredníctvom skutočnosti, že v tomto zväzku každá z osôb je osobne zaviazaná, zasväcuje svoj čas a úsilie, zúčastňuje 
sa na rozhodovaní, podieľa sa na zodpovednosti a usiluje sa vytvoriť konštruktívnu atmosféru ktorá všetkým prospieva; 

• prostredníctvom úlohy, hranej dospelým vodcom, ktorý je aktívnym členom skupiny v zmysle, že stojí vedľa nej počas 
jej dobrodružstiev, ako aj problémov a neustále sa usiluje zabezpečiť všetky podmienky potrebné pre činnosť a vývoj 
mladých ľudí a preberá na seba zodpovednosť za ich rozvoj v súlade so skautskou výchovnou ponukou. 

PARTNERSTVO V PRAXI: 

PARTNERSTVO: 

V skautingu jestvuje dobrovoľné partnerstvo, v ktorom dospelý vodca i mladí ľudia žijú v kontakte so všetkými 
ostatnými členmi bez rozdielu a všetci spoločne sa zaujímajú o to, čo im skauting ponúka. 

Mladí ľudia túžia zúčastňovať sa na vzrušujúcich aktivitách, ktoré ale ešte nie sú schopní samostatne zorganizovať. Dospelí, 
ktorí sa identifikovali so skautskou výchovnou ponukou, majú zase záujem na tom, aby sa mladí ľudia výchovne rozvíjali a 
cítia, že aj ich samých to vnútorne obohacuje, ak sa podieľajú na asistencii pri výchovnom rozvoji mladých ľudí. Žiaden z 
partnerov nie je akoby prázdnou nádobou a žiaden z partnerov zase nie je tým, ktorý všetko vie a ovláda: v skautingu obidve 
strany - mladí ľudia aj dospelí - sa môžu jeden od druhého učiť a naopak doplniť to, čo druhému chýba. 

ÚLOHA DOSPELÉHO VODCU: 
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Úlohou dospelého vodcu je uľahčovať a napomáhať (úloha facilitátora) rozvoj mladých ľudí prostredníctvom 
nasledovného: 

• Prezentovať mladým ľuďom, čo im skauting môže ponúknuť, ako v praxi funguje a čo od nich spätne očakáva. 

• Pomôcť im dôverne sa zblížiť so všetkými nástrojmi skautskej Metódy a uistiť sa, že sú aj skutočne používané. 

• Sledovanie a reagovanie na dynamiku družiny a oddielu tak, aby sa v nich udržiavala srdečná, konštruktívna a 
motivačná atmosféra. 

• Rozvíjať svoj vlastný štýl vodcovstva, ktorý je v rovnováhe medzi priateľstvom (povzbudenie, posmelenie) a autoritou 
(udržať mladých ľudí v určených hraniciach). Dospelý vodca nie je armádnym generálom, ani generálnym riaditeľom 
obchodnej spoločnosti, aby vydával rozkazy, ktoré majú byť jednoducho splnené - jeho úlohou je posmeľovať a podporovať 
ideály, iniciatívu a odvahu riešiť problémy a rozhodovať sa. Zároveň je dospelým, ktorý má zodpovednosť za telesnú a 
citovú bezpečnosť za každého jedného zvereného mladého človeka a za zaistenie jeho rozvoja smerom, ktorý určuje skautská 
výchovná ponuka. Nemôže sa preto vzdať svojej vodcovskej úlohy. Pomer medzi priateľstvom a autoritou bude závislý na 
celkovom stupni vyspelosti mladých ľudí v danom čase, na danom mieste a v danej situácii. Je na vodcovi, aby sám určil ten 
správny pomer. 

• Poskytovať pomoc a podporu každému mladému človeku osobne a zároveň skupine ako celku. Dospelý vodca musí 
byť schopný zabezpečiť, aby schopnosti každého mladého človeka boli využité na hľadanie cesty osobného rozvoja a na jeho 
vlastný osobný rast, majúc pritom na mysli aj začlenenie jeho záujmov a výchovných cieľov do družiny tak, aby boli v súlade s 
tým, čo chce družina ako celok konať, dosahovať a v čom je úspešná. Čím je družina úspešnejšia, tým viac prospechu z toho 
vyťaží aj každý jej člen. 

OSOBNÉ POŽIADAVKY PARTNERSKÉHO VZŤAHU VODCU ODDIELU: 
Vybudovanie skautského špecifického systému podpory dospelých je kriticky dôležitá časť celého výchovného prístupu. 
Mladí ľudia potrebujú kontakt s dospelými ľuďmi a musia mať príležitosť rozvíjať aj iné druhy vzťahov, než sú vzťahy 
doma k rodičom. Vzťah medzi dospelým vodcom a mladým človekom je iným druhom vzťahu a preto nie je zamýšľaný aby 
nahradil a ani nemôže nahradiť jestvujúce vzťahy dieťa - rodič a žiak - učiteľ. 

Dospelý vodca nemôže očakávať, že mladý človek bude akýmsi "miniatúrnym dospelým", ale musí byť schopný a ochotný 
akceptovať ho takého, aký je. Mladí ľudia v akomkoľvek veku potrebujú vedomie, že sú rešpektovaní ako individuality a 
cítiť, že ich obavy a nádeje sú brané vážne. Neznamená to, že dospelý vodca prižmúri obe oči a prepáči im akékoľvek 
správanie, skôr naopak! Skautský vodca ale musí byť schopný vidieť hlbšie, než len viditeľné prejavy a skutky a usilovať sa 
pochopiť to, čo sa odohráva vo vnútri mladého človeka, aby mohol na jeho správanie sa reagovať konštruktívne. 

Dospelý vodca nesmie nikdy zabudnúť, že aj on je "len" človek z mäsa a kostí a nie superman. Aj on má svoje silné, ale aj slabé 
stránky, prednosti aj nedostatky. Mladí ľudia nakoniec neočakávajú a nežiadajú, aby bol dospelý vodca dokonalý - len aby 
bol autentický a nepretvaroval sa. 

Nakoniec napriek všetkým výchovným nástrojom, ktoré dospelým vodcom poskytuje Rada pre dospelých, súvislá a nerušené 
výchovná skúsenosť oddielu závisí v konečnom dôsledku od schopnosti dospelého vodcu pochopiť osobitosti mladých 
ľudí, s ktorými pracuje a prispôsobiť sa ich záujmom a potrebám bez toho, aby stratil zo zreteľa skautské výchovné 
ciele.  

V tomto smere je niekoľko faktorov, ktoré vstupujú do hry a ktoré sú pre súvislú výchovnú skúsenosť mladých ľudí životne 
dôležité:  

• úsilie o dosiahnutie výchovných cieľov,  

• aktivity, na ktorých sa mladí ľudia podieľajú,  

• dynamika a život skupiny,  

• štruktúra a funkcie vo vnútri skupiny.  

To, aby všetky tieto prvky fungovali spoločne a vzájomne sa podporovali, závisí len od schopnosti dospelého vodcu. Ak 
napríklad výchovným cieľom na daný okamih je výchova k zodpovednosti, aktivity, ktoré zodpovednosť iba simulujú neprinesú 
očakávaný efekt, pretože mladí ľudia v tomto okamihu potrebujú prežiť zodpovednosť skutočnú. Naopak, v novom skautskom 
oddieli by bolo iluzórne predpokladať, že bude od začiatku automaticky plne fungovať podľa skautskej Metódy. Iba 
sformovanie družín si bude vyžadovať nezanedbateľný čas. 

A je to len na dospelom vodcovi, aby s veľkou trpezlivosťou dolaďoval a zosúlaďoval všetky tieto štyri faktory tak, aby v 
danom okamihu a na danom mieste čo najviac napomáhali celkovým výchovným cieľom. 

ZÁVER Č. 1: 
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VO VZŤAHU KU SKAUTOM JE VODCA ODDIELU ICH PARTNEROM. ZNAMENÁ TO, ŽE STOJÍ AKOBY „VEDĽA“ ODDIELU, 
STIMULUJE JEHO ČINNOSŤ A NAPOMÁHA ROZVOJU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA, KTORÉHO AKCEPTUJE V CELEJ JEHO 
INDIVIDUALITE. 
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VODCA ODDIELU AKO VZOR 

Ruský mysliteľ 19. storočia A. Chomjakov si už v tej dobe kládol otázku, čím to je, že Európa, tak pokročilá, zostáva stále 
rozdelená a plná vnútorných konfliktov. Dospel k záveru, že je to preto, lebo Európa sa nechce zrieknuť svojho starodávneho 
sna spojiť všetkých ľudí jediným ideálnym zákonom, ktorý by platil pre všetkých a jediný teologicko – filozofický systém, 
ktorý by v sebe zahŕňal všetky pravdy. Problém je ale v tom, že nie je možné ľudí zjednotiť okolo mŕtveho zákona, či 
chladného filozofického systému. Kedykoľvek sa ľudia v niečom zjednotili, bola to vždy jednota okolo živej osoby, ktorá 
stelesňovala ideál a dávala mu život. Podobnú myšlienku rozvíja aj Dostojevskij vo svojom románe Idiot: Ruské knieža Myškin 
žije navonok podľa zákona evanjelia a zdá sa byť jeho stelesnením. Chýba mu však vzťah k živému Bohu. Oddanosť mŕtvemu 
a neživému zákonu mu znemožňuje čeliť protivenstvám sveta, nedokáže sa zaradiť do ľudskej spoločnosti, nedokáže dať 
a nájsť útechu a nakoniec končí v blázinci… 

Zákon musí ožiť v človeku. Jednota je možná iba okolo tohto živého zákona. Stránka s napísaným skautským Zákonom 
nedokáže zjednotiť nikoho. Bola to osobnosť lorda Baden – Powella, ktorá zjednotila okolo neho množstvo mladých ľudí, 
pretože v sebe oživila a stelesnila skautské ideály. A sú to skautský vodcovia, ktorí ich stelesňujú dnes a okolo ktorých sa 
zjednocuje skautské hnutie. 

BYŤ VZOROM NEZNAMENÁ BYŤ SUPERMANOM 
Čo v skratke znamená, že vodca je vzorom? Znamená to, že je najmenej krok pred svojimi zverencami, aby ich tak mohol 
viesť za sebou a nie tlačiť pred sebou. Ak vodca sám jedná vždy čestne a spravodlivo (a prípadný poklesok v tomto smere si 
prizná a ospravedlní sa zaň a napraví ho), je pre neho jednoduché viesť skautov za sebou k ideálu, ktorý zdieľa spolu s nimi 
a ktorý im na sebe samom robí viditeľným. V opačnom prípade ale vodcovi, ktorý s táborovou radou chodí večer do dediny „na 
pivko“ (prípadne má „basu“ po ruke hneď vo vodcovskom típku), bude nesmierne ťažké vysvetľovať svojim skautom, prečo by 
nemali piť alkohol a tlačiť ich pred sebou (či skôr od seba) do dodržiavania niečoho, čo on sám evidentne považuje za 
nedôležité a vo svojom živote to ignoruje. 

Aké známky by teda mal mať skautský vodca, ak má byť pre svojich skautov vzorom? 

• Skautský spôsob života: vodca musí byť bezpodmienečne človek, ktorý je stotožnený so skautskými Princípmi 
a skautským spôsobom života. Neznamená to, že je naprosto dokonalý, ale znamená to, že má osvojené postoje 
vyplývajúce z Princípov a prirodzene sa usiluje o ich žitie vo všetkých sférach života (nielen na skautských akciách). 
Znamená to len toľko, že ich akceptuje, uvedomuje si ich dôležitosť a dôsledne sa ich usiluje aplikovať vo svojom živote. 
Keďže je starší a usiluje sa o to dlhšie, ako jeho zverenci, bude v tomto smere nepochybne kus pred nimi. V praxi by sme 
teda u vodcu mali vidieť nasledovné postoje a kvality: 

o  úcta k sebe prejavená v úsilí o vlastný rozvoj, sebavzdelávanie a sebavýchovu; 

o  úcta k okoliu prejavená v starostlivosti, partnerstve, zdvorilom a kultivovanom správaní a vo vzťahu 
k prírode a kultúrnemu dedičstvu; 

o  vzťah k duchovnu spočívajúci v trvalom duchovnom rozvoji; 

• Skautská zručnosť: vodca nemusí byť superman, ktorý všetko ovláda najlepšie. Mal by mať dostatočné skúsenosti, ktoré 
mu umožňujú realizovať bezpečne a zodpovedne skautské aktivity, ale určite nemusí byť ten, kto je najlepším stopárom, 
najlepším hvezdárom, najlepším rezbárom, najlepším maliarom, najlepším… svojho oddielu! 

• Telesná zdatnosť: v tomto smere vodca tiež nemusí byť – a ani sa to od neho nežiada – supermanom. Je ale potrebné, aby 
určitý stupeň telesnej zdatnosti mal (aby ho skauti na výpravách nemuseli nosiť na chrbte) a mal by viesť zdravý spôsob 
života (bez fajčenia, návykových látok, zdravá životospráva). 

• Pravdivosť: zo všetkých vlastností asi tá najpotrebnejšia. Mnohí vodcovia si myslia, že priznanie svojej slabosti by 
otriaslo ich autoritou, ktorú stavajú na aureole dokonalosti. Nie je ale možné stavať na klame. Vodca by mal vedieť 
úprimne priznať svoje chyby, svoje nedostatky a nedokonalosti a namiesto postoja víťaza, ktorý čaká na zaostalcov v cieli, 
by mal zaujať postoj spolubežca, ktorý je trochu pred ostatnými, ale zďaleka ešte nie je v cieli a spoločne s ostatnými 
k nemu smeruje. Sebavýchova je celoživotný proces a preto vodca na svojej výchove pracuje rovnako, ako jeho zverenci. 
Tento postoj v sebe zahŕňa aj uznanie, že v niečom ho ostatní skauti predčia a (ak je to vhodné) prenechanie iniciatívy vo 
vedení niektorých aktivít tým, ktorí to dokážu lepšie: ak sme napríklad na túre, kde vodca ešte nikdy nebol, ale skaut X.Y. 
tam chodí každý rok, prečo ho nenechať viesť ostatných na trase? 

 

ZÁVER Č. 2: 

VODCA JE TEN, KTO V SEBE STELESŇUJE IDEÁLY SKAUTINGU A DÁVA IM ŽIVOT. NEMUSÍ BYŤ PRETO SUPERMAN, ALE MUSÍ 
BYŤ NA CESTE K DOKONALOSTI ASPOŇ KROK PRED SVOJIMI ZVERENCAMI A SPOLU S NIMI PO NEJ NAPREDOVAŤ. 
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VODCA JE TEN, KTORÝ VEDIE 

Slovo „vodca“ naznačuje, že vodca je skutočne ten, ktorý vedie a nie riaditeľ, ktorý riadi. Od tejto skutočnosti sa odvíja aj 
autorita vodcu oddielu. 

ROZDIEL MEDZI „VIESŤ“ A „RIADIŤ“ 
Riaditeľ je v podstate „samovládca“, ktorý rozhoduje, prikazuje, rozdeľuje úlohy a riadi svojich podriadených, ktorí sú 
vykonávateľmi jeho vôle a uskutočňovateľmi jeho vízie. 

Vodca je súčasťou tímu, ktorý spoločne rozhoduje, spoločne pracuje na dosahovaní spoločných cieľov a vodca je ten, ktor 
svojimi väčšími skúsenosťami a vďaka svojmu postaveniu môže úspešne napomáhať tejto spoločnej činnosti. Členovia tímu nie 
sú jeho podriadení, ale partneri v spoločnom procese. 

Neznamená to, že by funkcia riaditeľa bola zlá, či nevhodná: sú oblasti, kde je potrebná a užitočná. Ale rovnako sú oblasti, kde 
je potrebný vodca – a do tejto kategórie určite patrí skauting. 

Rozdiel medzi riadením a vedením si ešte lepšie uvedomíme z nasledovného porovnania od neznámeho autora: 

 

„ŠÉF“ VODCA 
• šéf riadi členov skupiny 
• šéf je závislý na moci 
• šéf motivuje negatívne: strach z trestu, postihov 
• šéf hovorí: „Ja“ 
• šéf prideľuje úlohy 
• šéf hovorí: „Urobte to v termíne!“ 
• šéf rieši, kto je vinný za neúspech 
• šéf vie, ako sa veci majú správne robiť 
• šéf premieňa prácu na mizériu 
• šéf povie: „Choď!“ 

• vodca vychováva členov tímu 
• vodca je závislý na dobrej vôli členov tímu 
• vodca motivuje prostredníctvom posilňovania nadšenia 
• vodca hovorí „My“ 
• vodca určuje tempo pri spoločných úlohách 
• vodca to s tímom dokáže v predstihu 
• vodca rieši príčinu neúspechu 
• vodca ukáže, ako správne veci urobiť 
• vodca premieňa prácu na hru 
• vodca povie: „Poďme!“ 

 

ROZDIEL MEDZI „AUTORITOU“ A „MOCOU“ 
„Šéf“ z nášho príkladu uplatňuje pri svojej práci moc, ktorej charakteristickým znakom je ovládanie podriadených vo forme 
prideľovania práce, odmeňovania, trestania a pod. 

„Vodca“ z nášho príkladu uplatňuje pri svojej práci autoritu, ktorá kladie dôraz na spoluprácu. 

Ako vodcovia by sme sa nemali nikdy snažiť svojich zverencov ovládať. Neznamená to, že by sme boli voči ním bezmocní. 
Ani to neznamená, že by sme im povolili robiť naprosto všetko. Naopak. Autorita dosahuje rovnaké objektívne výsledky ako 
moc, a dokonca väčšie, pretože zvyšuje ochotu toho druhého akceptovať normu. 

Rozdiel si znovu lepšie uvedomíme na príklade: 

MOC AUTORITA 
Situácia je nasledovná: 
Skauti chcú ísť počas letného tábora na samostatnú výpravu do prírody s chlapcami z dediny, ktorí v nás, ako vo vodcoch, 
nevzbudzujú ani najmenšiu dôveru. Je teda namieste akciu „zatrhnúť“. Postupy sa líšia podľa toho, či voči skautom 
uplatňujeme „moc“, alebo „autoritu“: 
„Na tú výpravu sa nepôjde!“ 
„Prečo nemôžeme ísť?“ 
„Lebo som povedal: Nie, a hotovo!“ 
„Ale my tam chceme ísť! Bude tam určite kopec srandy! A už 
sme im aj povedali, že pôjdeme.“ 
„Povedal som NIE!“ 
„Prečo?“ 
„Lebo som vodca a hotovo!“ 
… 

„Myslím, že nie je vhodné na tú výpravu ísť.“ 
„Prečo?“ 
„Obávam sa, že by sa tam mohlo stať niečo zlé. Úraz, alebo 
niečo horšie – potrebujeme to?“ 
„Ale my si predsa dokážeme poradiť! Nič sa nestane!“ 
„To viem. Dôverujem vám. Ale nemám dôveru k tým 
chlapcom. Ešte vás dostanú do maléru!“ 
„Ale my sme im to už sľúbili!“ 
„To nič. Môžeme ich namiesto toho pozvať k nám do 
tábora. Urobíme spoločný futbalový zápas! A na tú 
výpravu pôjdeme sami pozajtra.“ 
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Rozdiel medzi obidvoma jednaniami je jasný. „ŠÉF“ v prvom prípade uplatňuje svoju moc, ktorou sa usiluje ovládať 
konanie a správanie svojich zverencov. Ak oni odporujú, považuje to podvedome za vzburu a revoltu proti jeho vodcovskej 
„autorite“. Začína reagovať impulzívne, hnevlivo a usiluje sa púhou váhou svojej moci v zárodku udusiť „revoltu“. Stojí vlastne 
v tomto okamihu proti svojim zverencom ako proti nepriateľom. A hoci im chce iba to najlepšie, obidve strany sa rozídu 
s typickou horkou príchuťou v ústach… 

„VODCA“ naopak dáva najavo, že je členom tímu. Zverenci sú jeho partnermi. Dáva síce najavo svoju autoritu, ale rovnako 
dáva najavo, že je založená na úsilí o ich dobro. Vysvetlí im svoje dôvody a zároveň spoločne s nimi hľadá riešenie, ako 
situáciu vyriešiť. Hoci možno skauti nebudú úplne spokojní (na výpravu sa už veľmi tešili), predsa len aspoň odchádzajú 
s vedomím, že vodca ich berie vážne, že mu na nich záleží a spravidla aj s presvedčením, že to, čo sa stalo, bolo nakoniec 
správne. Určite ale nevnímajú jeden druhého ako protivníkov! 

ZÁVER Č.3 

VODCA MOTIVUJE A USMERŇUJE TÍM A PODPORUJE VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU CELÉHO TÍMU. OPIERA SA PRITOM 
O AUTORITU, KTORÁ JE ZALOŽENÁ NA SPOLUPRÁCI, VZÁJOMNEJ OTVORENOSTI A STAROSTLIVOSTI O ZVERENCOV. 

TRI BEZPODMIENEČNÉ PRÁVOMOCI VODCU: 
Pokiaľ má vodca úspešne spĺňať svoju úlohu vodcu, je teda potrebné, aby bol členom tímu, ktorým je oddiel a jednotlivé 
družiny a aby čo najviac vo všetko podporoval spoluprácu. 

Na druhej strane je ale potrebné, aby mal aj dostatočnú autoritu a právomoci na to, aby bol skutočným vodcom a nielen 
štatistom, či divákom s malým, alebo žiadnym vplyvom na beh oddielu. 

V zásade musí myť vodca minimálne tieto tri právomoci: 

• Právo rozhodovať – v časti o moci a autorite sme si hovorili o spôsobe rozhodovania, ale ani v jednom prípade sme 
nespochybnili právo vodcu rozhodovať. Ak má vodca mať reálnu zodpovednosť za svoj oddiel, musí mať aj reálne právo 
rozhodovať o jeho činnosti a aktivitách. Je znakom dobrého vodcu, že túto právomoc nemusí zjavne používať príliš často, 
nakoľko požíva tak veľkú dôveru svojho oddielu, že stačí jeho púha rada, či doporučenie, či dokonca ich dokáže tak 
nadchnúť a motivovať, že ani nie je potrebné zjavné aplikovanie autority. Tento stav už v 6. storočí pr. Kr. opísal čínsky 
filozof Lao – Ce: „Najlepší panovník je ten, o ktorom ľudia iba vedia, že jestvuje; druhý najlepší je ten, ktorého milujú 
a chvália; potom je ten, ktorého sa boja a nakoniec ten, ktorého hanobia… najlepšie z najlepšieho je to, keď ľudia skončia 
svoje úlohy, dokončia svoju prácu a všetci povedia: urobili sme to všetko sami od seba!“ Ak ale niekedy príde okamih, 
kedy sa ukáže potrebným, aby vodca „dal o sebe vedieť“ ako o autorite, je potrebné, aby ju mal! 

• Právo stanoviť spôsob smerovania k cieľu – to je základná funkcia vodcu. Skauti si (v spolupráci s ním) stanovujú svoje 
osobné ciele, ktoré chcú dosahovať. A úloha vodcu je pomôcť im nachádzať cestu a spôsob, ako tieto ciele dosahovať. To 
isté platí aj o cieľoch oddielu a ich dosahovaní. Nakoniec to musí byť vodca, ktorý po spoločnom hľadaní ciest a zvažovaní 
jednotlivých alternatív povie konečné slovo: „Poďme tadiaľto!“ 

• Právo na neúspech – vodca musí mať istotu, že bude akceptovaný v prípade úspechu, ale aj neúspechu a omylu. 

 

Ako uvidíme ďalej, aj tieto právomoci časom môžu ustúpiť do pozaxdia. Kým sa to ale stane – čiže kým sa družina, či oddiel 
pretransformuje do podoby komunity a konsenzuálne fungujúceho tímu (porov. Ďalej), je potrebné, aby vodca tieto právomoci 
mal a mohol ich primerane využívať! 

ZÁVER Č.4 

AK VÁM PONÚKNU MIESTO VODCU A NEZABEZPEČIA VÁM PRÁVOMOC ROZHODOVAŤ, VYTYČOVAŤ CESTU K DOSIAHNUTIU 
CIEĽOV A DOPÚŠŤAŤ SA CHÝB A OMYLOV (V ÚNOSNEJ MIERE), ODMIETNITE! 

 

VODCA „DANÉHO OKAMIHU“ 
Ako sme už spomenuli, vodca nie je superman. Sú oblasti, v ktorých sú niektorí členovia jeho oddielu zdatnejší a vyspelejší, 
než on – spravidla v oblasti zručností. Poslaním vodcu nie je viesť ostatných vždy a za každú cenu. Jeho dominantné poslanie je 
viesť k hodnotám – a v tejto oblasti by vodca mal skutočne byť najlepší z celého svojho oddielu. V ostatných oblastiach – 
vedenie hier, aktivít, vyučovanie zručností – ale platí nasledovná zásada situačného vodcovstva: 

VODCA JE NIEKTO, KTO MÁ V DANOM OKAMIHU VÄČŠÍ VPLYV NA SKUPINU, NEŽ KTOKOĽVEK INÝ V TOM ISTOM OKAMIHU;  

ALEBO: 
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VODCA JE NIEKTO, KTO MÁ V DANOM OKAMIHU VÄČŠIE PREDPOKLADY PRE VEDENIE SKUPINY, NEŽ KTOKOĽVEK INÝ 
V DANOM OKAMIHU. 

Prvý prípad môže nastať, ak napríklad starší vodca organizuje cezpoľný beh a počas akcie sa prirodzene ujme iniciatívy mladý 
radca, ktorý je všade, všetko obehá a všetko organizuje. Starší vodca, prirodzene, nedokáže toľko behať ako on a preto sa ocitne 
akoby na „druhej koľaji“. Podobne v krízovej situácii sa niekedy stáva, že „oficiálny“ vodca sa proste „zosype“ a vedenia sa 
namiesto neho ujíma úplne spontánne niekto iný zo skupiny. 

Druhý prípad nastáva vtedy, ak napríklad oddiel chce venovať stretnutie umeniu rezbárstva a v oddieli sa nachádza skaut, 
ktorý chodí na umeleckú školu a tam sa tejto činnosti venuje. Je jasné, že v danom okamihu je kompetentnejší viesť túto 
aktivitu, než vodca, ktorý v živote nedržal dláto v ruke. 

Ako reagovať na dané situácie? 

Je jasné, že takýto „vodca jedného okamihu“ neoberá „oficiálneho“ vodcu oddielu o jeho právomoc. Nemali by sme preto na 
neho pozerať ako na konkurenta a usilovať sa za každú cenu držať opraty vo svojich rukách. Pokiaľ máme k dispozícii 
niekoho, kto danú aktivitu v danom čase zvládne lepšie, ako my, prenechajme mu v tomto smere iniciatívu! Nezriekame 
sa tým ale dohľadu nad aktivitou (bezpečnosť a pod.), pokiaľ je to potrebné. A už vôbec to neznamená oslabenie nášho 
postavenia v tom hlavnom: vo vedení oddielu k hodnotám, ktoré sú podstatou skautskej výchovy. 

 

ZÁVER Č.5 

NEHRAJTE SA NA SUPERMANA. AK MÁTE V SKUPINE NIEKOHO, KTO JE SCHOPNÝ A OCHOTNÝ VIESŤ AKTIVITU LEPŠIE, AKO 
VY, POKOJNE MU VEDENIE AKTIVITY ZVERTE! 
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VODCA A ODDIEL 

Vodca je vodcom preto, lebo vedie tím, ktorým je oddiel. Aké je teda poslanie vodcu voči oddielu? 

CIELE SKUPINY 
Tím sa skladá z jednotlivcov. V žiadnom tíme nejestvujú dvaja ľudia, ktorí by sa stali členmi tímu z rovnakých dôvodov. 
Každý má svoje vlastné očakávania a svoje vlastné ciele. V oddieli to znamená, že každý skaut má svoje vlastné záľuby 
a očakávania, ktoré sa prejavujú v jeho vlastných, osobných cieľoch, ktoré si vytyčuje v spolupráci s vodcom oddielu.  

Vodca je ten, ktorí im pomáha uvidieť spoločný dôvod jestvovania tímu a spoločné ciele, ku ktorým smerujú. Zároveň je 
to on, kto napomáha zlaďovať jednotlivé osobné ciele so spoločnými cieľmi celého tímu a upevňovať tak jednotu tímu. 

V tomto smere má vodca na starosti udržiavať vo vyrovnanosti dva základné rozmery tímu:  

• šťastie a spokojnosť členov tímu, ktoré spočívajú v napĺňaní túžob a očakávaní jednotlivcov; 

• výkonnosť tímu, ktorá spočíva v schopnosti tímu dosahovať svoje ciele a riešiť úlohy, ktoré pred sebou má. 

Na základe toho môžeme rozlišovať nasledovné tri druhy vedenia tímu: 

TRI MODELY VEDENIA TÍMU Z HĽADISKA DOSAHOVANIA CIEĽOV 

Tento model vedenia tímu bol vypracovaný vedcami R. R. Blakeom aj. S. Moutnom pod názvom Managerial Grid®. Tento 
model je známy viac pod názvom „Model 9-9“. 

MODEL VODCU 9 - 1: 

Ak si vyjadríme dosiahnuté ciele v oblasti výkonu a v oblasti šťastia a spokojnosti 
skupiny číslami od 1 do 9 (číslo 9 znamená, že v žiadnom z týchto smerov 
nedosiahneme nikdy 100%-nú dokonalosť, vyjadrenú číslom 10), potom vodca 
označovaný ako 1 - 9 je perfektný v tom, ako urobiť tím šťastným, spokojným a 
ako upevniť zväzky, ktoré navzájom medzi sebou pútajú jeho členov. Žiaľ, je to na 
úkor výkonnosti tímu, ktorí nie je schopný splniť úlohy, ktoré sú mu zverené, alebo 
na ktoré sa podujal. 

 

 

 

 

 

MODEL VODCU 1 - 9: 

Tento vodca má zase opačné kvality. Je schopný priviesť tím k maximálnemu 
výkonu a splniť všetky úlohy a ciele, ktoré pred tímom ležia. Menej sa mu už ale 
darí vytvárať v tíme príjemnú atmosféru a smerovať k tomu, aby jeho členovia 
boli spokojní a šťastní. Skôr tam asi nájdeme nervóznych ľudí, ktorí nemajú zo 
svojej práce takmer žiadnu radosť a spravidla rozmýšľajú o tom, že je asi čas na 
zmenu. Z dlhodobého hľadiska tento tím nemá veľké šance na to, aby prežil. 

 

 

 

MODEL VODCU 9 - 9: 
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Tento vodca je v skutku najlepší možný: darí sa mu na jednej strane utvárať v tíme atmosféru pohody a radosti, takže členovia 
tímu sú navzájom pevne spojení a sú spokojní a šťastný; a zároveň (alebo: práve preto) je tím aj maximálne výkonný a dosahuje 

všetky ciele, ktoré pred ním ležia. 

Jedno z tajomstiev umenia tohto vodcu si uvedomíme, ak si pozrieme krivku, ktorá 
k cieľu vedie: Nie je to rovná čiara. Je to krivka, na ktorej sú miesta, kedy sa vodca 
vôbec, alebo takmer vôbec nevenoval práci a výkonu, ale čisto upevňovaniu tímu a 
jeho vzájomných vzťahov (spoločná dovolenka, podniková party). A na druhej 
strane takto získaná pohoda mu umožnila v ďalších etapách zase nebrať veľký 
ohľad na pohodu v tíme (bola už vytvorená predtým) a viac sa sústrediť na 
dosahovanie cieľov tímu - v týchto okamihoch krivka stúpa takmer kolmo hore. 

Obidve tieto etapy sa pravidelne opakujú. 

Dobrý vodca teda musí v sebe spájať dve dôležité schopnosti: 

- schopnosť motivovať k činnosti; 

- schopnosť udržiavať tím pohromade a vytvárať v ňom pozitívne a obohacujúce 
vzťahy. 

V praxi teda musí vodca venovať dosť času obidvom stránkam života oddielu (družiny): musí sa venovať podujatiam, na 
ktorých si skauti osvojujú konkrétne vedomosti a zručnosti, ale na druhej strane venovať veľkú pozornosť tomu, aby sa (aj s 
pomocou týchto aktivít) formoval oddiel do podoby komunity a občas realizovať aj podujatia, ktoré nemajú iný význam, než 
iba upevnenie spoločenstva (večierky, karneval a pod.) 

Najčastejšie chyby vo vedení oddielov sú totožné s nedostatkami modelov 1 - 9 a 9 - 1: môže ísť o oddiel, ktorý tvrdo pracuje 
na dosahovaní svojich cieľov, ale atmosféra v ňom je akási napätá, chladná, pripomínajúca skôr anonymné vzťahy v mase ľudí; 
alebo (častejšie) oddiel naopak sa venuje príjemným a pre spoločenstvo prospešným aktivitám (hoci bez toho, aby boli 
používané cieľavedome iba zriedka vedú ku komunite!) a pritom viac, alebo menej zanedbáva učenie sa a osobné 
napredovanie. 

 

ZÁVER Č.6 

VÁŠ ODDIEL MUSÍ BYŤ NIELEN VÝKONNÝ, ALE AJ ŠŤASTNÝ. USILUJTE SA PRETO ROVNOMERNE VENOVAŤ AJ AKTIVITÁM, 
KTORÉ VEDÚ K DOSAHOVANIU CIEĽOV A OSVOJOVANIU SI ZRUČNOSTÍ, AJ PODUJATIAM, KTORÉ UPEVŇUJÚ 
SPOLUPATRIČNOSŤ TÍMU A NAPĹŇAJÚ OČAKÁVANIA JEHO ČLENOV. 

 

POMOC VODCU PRI DOSAHOVANÍ CIEĽOV 

Úloha vodcu spočíva v prvom rade v pomoci pri formulovaní a dosahovaní cieľov skupiny, ako aj jednotlivcov. V prípade 
skautského vodcu sa teda očakáva, že: 

• Definuje dôvod, pre ktorý oddiel jestvuje: týmto dôvodom je dosahovanie cieľov skautskej výchovy: osvojovanie sa 
postojov, vyjadrených v Princípoch a následne osvojenie si zručností, schopností a vedomostí, ktoré tieto postoje vyžadujú. 
Tento cieľ je skonkretizovaný v súbore Výchovných cieľov a Stupňov napredovania. Je úlohou vodcu, aby v rozhovore 
s každým skautom pomohol stanoviť jeho osobné ciele, ktoré chce za daný časový úsek (spravidla 3 mesiace) dosiahnúť. 

• Udržiava aktivity zamerané k cieľu: stará sa o to, aby celková činnosť oddielu smerovala k dosahovaniu týchto cieľov. 
Ak cieľom oddielu je dosiahnuť výchovné ciele a upevniť samotný oddiel, je zrejmé, že akákoľvek aktivita, ktorá 
nenapomáha dosahovaniu cieľov, ani neupevňuje jednotu a spolupatričnosť oddielu, nemá zmysel a význam. Je na vodcovi, 
aby bdel nad užitočnosťou a prínosnosťou aktivít a neplytval tak zbytočne časom a silami seba i oddielu. 

• Nachádzať alternatívne cesty na dosahovanie cieľov: skúsenosti vodcu mu umožňujú, aby videl veci v širších 
súvislostiach a pomáhal tak tímu objaviť rôzne alternatívne spôsoby dosahovania vytýčených cieľov, z ktorých tím vyberaá 
s jeho pomocou tie najlepšie. 

• Rast tímu v jeho vlastných očiach: tím (ako vôbec všetko) nikdy nestagnuje. Alebo sa rozvíja, alebo upadá. Vodca je ten, 
ktorý napomáha jeho rozvíjaniu a zároveň (prostredníctvom spätnej väzby) pomáha tímu uvedomovať si tento rast, 
prežívať skúsenosť z úspechu a rásť tak v zdravom sebavedomí. 

• Ujasniť kompetencie a zodpovednosť: tím je tímom aj preto, že kompetencie a zodpovednosť je rozdelená medzi 
všetkých členov tímu. Okrem spoločnej zodpovednosti za tím ako celok je tu čiastková zodpovednosť za jednotlivé aktivity 
a diela. V tomto smere je na vodcovi, aby jasne stanovil kto a za akých podmienok je za danú jednotlivú vec zodpovedný. 

• Podporovať sebahodnotenie tímu: tím si musí neustále klásť otázky: Načo existujeme? Kam smerujeme? Nakoľko sme 
pokročili k cieľu? Jedine tak si môžeme byť istí, že tím spĺňa svoj účel a neodklonil sa od svojej cesty. 
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ZÁVER Č. 7 

VODCOVSTVO ZNAMENÁ OVPLYVŇOVAŤ TÍM TAKÝM SPÔSOBOM, ABY DOSIAHOL SPOLOČNE DOHODNUTÉ CIELE, PRIČOM SA 
ZÁROVEŇ ROZVÍJA AJ JEDNOTA A MORÁLKA TÍMU. 

ČO MUSÍ VODCA POZNAŤ 
Aby vodca mohol napomáhať tím v dosahovaní cieľov a efektívne ho motivovať k činnosti, mal by poznať a ovládať 
nasledovné veci: 

• členov tímu a zaujímať sa o ich blaho – porov. nasledovná časť; 

• nádeje, ambície, túžby, schopnosti, obmedzenia a predsudky jednotlivých členov tímu; 

• mať vedomosti a zručnosti, ktoré si členovia túžia osvojiť, alebo aspoň vedieť, ako sa k nim dostať a ako ich členom tímu 
účinne sprostredkovať; 

• ako motivovať členov tímu tak, aby sami chceli osvojiť si nové zručnosti a vedomosti a zaujať nové postoje. Bez 
motivácie niet rozvoja a bez rozvoja tím stagnuje, upadá a nakoniec zomiera; 

• ako rozvinúť komunikáciu medzi členmi tímu; 

• ako viesť stretnutia oddielu, výpravy, diskusie, podujatia zamerané na službu a ostatné aktivity, vrátane táborových aktivít, 
snemových ohňov a pod. Spoločný zážitok, alebo hrdosť z toho, že boli užitoční, pomáha zjednocovať a upevňovať tím; 

• ako hodnotiť tím a jeho efektívnosť a ako priviesť tím k tomu, aby sám hodnotil svoje dosiahnuté ciele. Uvedomenie si 
vlastného úspechu v podobe dosiahnutého cieľa spolu s odhalením chýb a nedostatkov sa stáva silným motivačným 
faktorom smerujúcim k cieľu. 

POZNANIE ČLENOV TÍMU 
Jedine vtedy, ak sa dokážeme vžiť do postavenia svojich zverencov a ak dokážeme vnímať svet ich očami, poznať ich 
silné i slabé stránky, môžeme ich účinne viesť a formovať. 

Jediný spôsob, akým môžeme tieto informácie získať, je osobný rozhovor, v ktorom sa zverencov na tieto informácie 
spýtame. Netreba na to nejakú veľkú zručnosť, či nadpriemernú inteligenciu. Vyžaduje to len uvážlivý úsudok, záujem 
o daného človeka a schopnosť napomôcť tomu druhému, aby sa zdôveril. 

Musíme sa naučiť klásť správne otázky, kriticky zhodnotiť odpovede a vyvodiť z nich logické závery. 

Naša schopnosť napomáhať pri sebavýchove skautov rapídne stúpne, ak dokážeme diskrétne a citlivo získať informácie 
z nasledujúcich šiestich kľúčových oblastí: 

1. Rodinný život: psychológovia poukazujú na drvivý vplyv, ktorý majú na delikvenciu a kriminalitu mládeže negatívne 
rodinné pomery, ako je alkoholizmus, alebo manželské konflikty. Život človeka vo všetkých jeho oblastiach – či už sa jedná 
o delikventa, či naopak človeka žijúceho užitočný a konštruktívny život – je vždy do veľkej miery utváraný jeho 
skúsenosťou, ktorú zažil ako dieťa v rodine. Položme si preto nasledovné otázky: Čo za ľudí sú otec a matka? Na otázku 
odpovedajú ľahko a hrdo, alebo zdráhavo a neochotne? Koľko bratov a sestier má? V akom veku? Aké veľké sú vekové 
rozdiely? V akom prostredí žijú? Aké školy navštevujú? 

2. Postoje: má tendenciu stavať sa k veciam pozitívne, alebo negatívne? Myslí si, že mu svet (okolie) niečo dlhuje? Alebo sa 
zaujíma skôr o príležitosti, kedy môže ukázať svoje vlastné sily a schopnosť prevziať zodpovednosť? 

3. Motivácie: Má ambície niečo dosiahnuť? Je ochotný v živote priniesť obetu preto, aby tvrdou prácou zrealizoval svoje 
sny? Je dravý a vynaliezavý? Vie vyvinúť iniciatívu a sústrediť sa na vec, ku ktorej sa podujal? 

4. Vytrvalosť: Vie vytrvať v započatom diele až do jeho dokončenia? Je nevyspytateľný a nestály, alebo prejavuje vytrvalosť 
v tom, na čo sa podujal? 

5. Vyspelosť: Preukazuje schopnosť sebakontroly? Vie dobre hospodáriť s peniazmi? Je zahľadený do seba, alebo zanedbáva 
tých, ktorí sú mu zverení? Je schopný dospieť k rozhodnutiu? Rozhoduje sa logicky, intuitívne, alebo emotívne „streľbou 
od pásu“? Uvedomuje si svoje vlastné slabosti, uznáva ich a pracuje na ich odstránení? Má veselú myseľ? Vie čeliť 
nepriazni a priniesť obeť pre dosiahnutie výsledkov? 

6. Nadanie: Je spoločensky založený? Má dôveru svojich priateľov, spolužiakov, ostatných ľudí? Je technicky založený? Má 
talent na hudbu, históriu, matematiku, jazyky? Aké sú vo všeobecnosti jeho rozumové schopnosti? 

Informácie, získané z týchto šiestich oblastí, nám môžu spoločne poskytnúť základnú schému a predstavu o správaní 
a osobnosti členov tímu a umožní nám pri činnosti tímu stavať na silných stránkach členov a pomáhať budovať tie stránky, 
ktoré sú ešte slabé. Je vhodné, ak si o týchto zisteniach vedieme súkromné a dôverné (!) záznamy. 
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Okrem toho je užitočné, ak máme k dispozícii aj informácie z nasledovných oblastí: 

• Vzdelanie: je možné často badať veľký rozdiel medzi úsilím, ktoré človek dokáže vyvinúť v škole a úsilím, ktoré dokáže 
vynaložiť na vlastnú sebavýchovu. Veľa významných ľudí nemalo vysoké školské vzdelanie, čo ale neznamená, že boli 
nevzdelaní. Znamená to len toľko, že sa vzdelávali sami. Predsa ale informácie z tejto oblasti napomáhajú lepšie pochopiť 
jeho osobnosť. 

• Koníčky a záľuby: odhaľujú, čo ho zaujíma, čo má rád. Úsilie, ktoré vkladá do svojho koníčka nám pomáha lepšie 
pochopiť jeho povahu a temperament. Pokiaľ prejavuje zanietenosť, vytrvalosť a vynachádzavosť, je predpoklad, že tieto 
vlastnosti dokáže (s primeranou motiváciou) využiť aj v iných oblastiach. 

• Spoločenský život: Venuje svoj čas a úsilie činnosti v kluboch, v cirkvi, v skautingu, či v iných spoločenstvách? Alebo sa 
zaujíma iba o individuálne aktivity? V týchto oblastiach sa odhaľuje jeho schopnosť žiť v skupine a podieľať sa na tímovej 
práci.  

• Ekonomika: Usiluje sa privyrobiť si? Ako a kde? Ako pristupuje k práci? Čo robí so získanými peniazmi? Práve 
narábanie s peniazmi prezrádza veľmi veľa o povahe, temperamente, charaktere a sklonoch človeka. Ak nakupuje čo sa mu 
zachce a kedy sa mu zachce a dokonca nad svoje príjmy, je to znak nedostatku sebakontroly, súdnosti a obozretnosti. 

• Mentálne a telesné zdravie: postoje človeka ovplyvňujú a často úplne kontrolujú jeho zdravie i schopnosť niečo vykonať. 
Vážne problémy v tejto oblasti – pochybnosti o sebe, kriticizmus, sebaľútosť – môžu spôsobovať v ľuďoch nedostatok citu 
pre iných ľudí a niekedy úplne znemožniť spolužitie s inými ľuďmi. 

• Náboženský život: Poznanie toho, ku ktorej cirkvi patrí nie je ani zďaleka tak dôležité ako poznanie toho, ako praktizuje 
svoju vieru v bežnom živote. Zúčastňuje sa pravidelne bohoslužieb? Podieľa sa na živote spoločenstiev vo svojej farnosti 
(zbore)?  Zúčastňuje sa na katechéze? Uznáva Vyššiu moc nad sebou a prejavuje pokorným a skromným správaním 
vedomie, že zrejme nepozná odpovede na všetky otázky života? Pokiaľ neprináleží k nijakej cirkvi, či náboženstvu, ako 
vyzerá jeho osobná viera? Aký má postoj voči náboženstvu, viere, Vyššej moci? Odpovede na tieto otázky odhaľujú postoj 
k realite, ktorá nás prevyšuje, jeho ochotu slúžiť, schopnosť vynakladať čas a úsilie na hodnotné veci a jeho zmysel a cit 
pre ideály a hodnoty. 

ZÁVER Č. 8 

ZODPOVEDNÉ A EFEKTÍVNE VEDENIE TÍMU VYŽADUJE ČO NAJDÔVERNEJŠIE POZNANIE KAŽDÉHO JEHO ČLENA, JEHO 
SILNÝCH I SLABÝCH STRÁNOK. ZÍSKAŤ TOTO POZNANIE PREDPOKLADÁ ZÁUJEM O SVOJICH ZVERENCOV, OSOBNÝ 
ROZHOVOR A SYSTEMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ. 

TÍMVÉ ROLE: 
V dobrom tíme má každý člen svoje miesto a svoje poslanie. To vyplýva spravidla z jeho vrodených schopností. 

Keby sme chceli byť konkrétni, mohli by sme povedať, že v každom tíme by mali byť ľudia, „hrajúci“ nasledovné role: 

• „vizionár“ – teda ten, kto vie vytvoriť mocnú a jasnú víziu toho, kam tím smeruje a získať pre ňu aj ostatných, nadchnúť 
ich; 

• plánovač – ten, kto načrtne cestu, ktorá vedie k naplneniu vizionárovej vízie a nájde spôsob dosiahnutia cieľa; 

• kritik – ten, kto má naopak talent uvedomovať si problémy a prekážky na ceste a pomáha tak odhaľovať slabé miesta 
plánu a vopred sa na ne pripraviť; 

• organizátor – ten, kto plán „zhmotní“ do konkrétnych ľudí a konkrétnych činností; 

• realizátor – ten, kto má talent všetky tieto plány a organizačné postupy aj naozaj zrealizovať. 

Tieto role sú podstatné. Ak by v tíme napr. chýbal kritik, bolo by na mieste, aby sa niekto (hoci k tomu príliš neinklinuje) tejto 
úlohy ujal. Inak by sa stalo, že by prekážky ostali neodhalené a tím by videl veci nerealisticky „ružovo“ 

Okrem týchto základných rolí jestvujú aj mnohé iné. Niekto trebárs môže byť tímovým „bavičom“ – teda niekým, kto ani tak 
neprispieva veľmi k riešeniu problémov a k práci tímu, ako skôr k dobrej pohode a nálade v tíme. Zo schémy 9-9 už vieme, že 
spokojnosť a dobrá nálada v tíme je nesmierne dôležitá a preto aj táto rola „baviča“ nie je zďaleka nedôležitá. Podobných rolí 
jestvuje neobmedzene veľa. Je na nás, aby sme dokázali pomôcť každému nájsť jeho miesto a rolu v tíme a zapojiť ho tak do 
spoločného diela. 

 

SITUAČNÉ VEDENIE TÍMU 
Tím – to je vlastne akási rovnováha medzi tým, čo koná vodca a tým, čo konajú ostatní členovia tímu. Práve nevšímanie si tejto 
rovnováhy sa môže stať zdrojom konfliktov, nefunkčnosti tímu, či dokonca jeho rozpadu: 
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Na začiatku vodca produkuje väčšinu činnosti tímu (80 – 90%). Členovia 
tímu ešte nie sú schopní viac, než nevýrazne sekundovať vodcovi. 

 

Neskôr – úmerne tomu, ako stúpa schopnosť členov tímu – sa ťažisko 
činnosti presúva stále viac smerom k tímu a vodca stále viac ostáva „bez 
práce“. 

 

V poslednej fáze vývoja tímu, ktorou je konsenzuálne vedenie tímu 
(porov. ďalej), dokonca vodca úplne splýva s tímom a stáva sa jeho 
súčasťou. 

 

Jedným z problémov, ktoré môže priniesť prehliadanie týchto zákonitostí 
vývoja tímu, je situácia, kedy vodca na jednej strane očakáva od tímu 
značnú dávku samostatnosti, ktorú ale tím ešte nemá – vzniká akési 
„vákuum“ a tím nie je funkčný. 

 

Opačný problém nastáva vtedy, keď tím je už značne samostatný a vodca 
na druhej strane sa odmieta vzdať svojej autority a snaží sa tím stále viesť 
veľmi direktívne. Vznikajú konflikty, tím i vodca sú nespokojní a tím je 
znovu nefunkčný. 

 

Aby sme sa vyhli podobným problémom, je nevyhnutné spoznať a osvojiť si systém situačného vedenia tímu. 

Situačné vedenie (Situational Leadership®) je termín zavedený do praxe Dr. Kennethom Blanchardom a Dr. Paulom Herseyom. 
Zahŕňa v sebe štyri rôzne modely vedenia tímu: Direktívny, Motivačný, Konzultačný , Delegačný. Americká organizácia 
White Stag tento systém pretvorila na nekomerčné pomery a pridala piaty štýl vedenia tímu: Konsenzuálny. Tieto modely sú 
závislé na úrovni a schopnostiach tímovej práce členov tímu. 

VŠEOBECNÉ VÝCHODISKO 

V okamihu, keď sa človek stane členom tímu, začne sa jeho schopnosť spolupráce pohybovať po nasledujúcej krivke: 

Jeho život v tíme začína v pravom dolnom rohu. Jeho nadšenie je maximálne (práve sa mu splnil životný sena a stal sa 
skautom!), ale jeho schopnosť podieľať sa na živote tímu je minimálna (nič nevie, nič neovláda, nemá žiadne skúsenosti). 
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Postupom času sa „oťukáva“, získava stále viac vedomostí, 
zručností a skúseností, ale zároveň opadáva jeho prvotné 
nadšenie. Ak predtým chodil na všetky stretnutia s hodinovým 
predstihom a každému hovoril iba o skautingu, teraz prichádza 
sotva presne, občas ani to, klesá iniciatívnosť. 

S postupom času, po motivačnej kríze, ale znovu začína veciam 
prichádzať na chuť. Už nie je nováčik, začína niečo znamenať, 
nové skúsenosti a zručnosti mu umožňujú objavovať a prežívať 
množstvo nových a nesmierne zaujímavých vecí. 

Nakoniec sa dostávame do etapy, kedy máme pred sebou skauta 
zapáleného a nadšeného pre skauting, a zároveň skúseného, 
samostatného a schopného vziať na seba zodpovednosť 
a uskutočňovať aj náročné projekty. 

Je jasné, že v každej etape bude prístup vodcu tímu k skautovi 
odlišný, len tak totiž môže zohľadňovať meniacu sa situáciu 
a meniace sa potreby člena tímu. Pokiaľ je tím homogénny – 
napríklad čerstvo založený oddiel nováčikov – bude môcť vodca 
do veľkej miery aplikovať jeden štýl vedenia na celý oddiel. 
V prípade nehomogénneho oddielu – starší skauti spolu 

s nováčikmi – ale vyžaduje o to individuálnejší prístup, o čo väčšie rozdiely v oddieli sú. Práve v schopnosti použiť správny 
spôsob vedenia v správnom čase na správnom mieste a voči správnej osobe je to, čo nazývame umením viesť tím. 

DIREKTÍVNE VEDENIE 

Východisková situácia: vysoký stupeň motivácie a nízky stupeň kompetencie. 

Dôraz: viac na úlohy a menej na skupinu. 

Vodca sa viac sústreďuje na splnenie úloh, ktoré má tím pred sebou a jednoducho prideľuje členom tímu konkrétnu prácu, ktorú 
je pre dosiahnutie cieľa potrebné vykonať. Vzhľadom na nízku kompetentnosť členov tímu je veľa úsilia venovaného 
vysvetľovaniu a objasňovaniu úloh, nakoľko v podstate len vodca vie, ako na to. 

Charakteristické znaky: 

• Jednosmerná komunikácia od vodcu (ktorý prikazuje) k tímu (ktorý plní príkazy) 

• Direktívny štýl vedenia 

Ideálny v situácii: tím, v ktorom sú veľmi slabé vzájomné vzťahy členov tímu. 

Výhody: pracuje výborne v krízových situáciách, ak nie je spochybnená autorita vodcu. Dobre funguje pri krátkodobých 
cieľoch. 

Nevýhody: členovia tímu nemusia mať ochotu spolupracovať, alebo môžu pociťovať odpor a hnev; môže sa stať, že nie sú 
pripravení akceptovať direktívne vedenie počas krízy tímu. 

Príklad: nováčik vstúpi do oddielu. Jeho nadšenie je vysoké a nepotrebuje v tomto smere veľa podpory. Potrebuje ale dôkladné 
vysvetlenie ako funguje družina, oddiel, stretnutia, ako sa vychystať na sobotnú výpravu, či so doniesť na družinovku… 

MOTIVAČNÉ VEDENIE 

Východisková situácia: Stúpajúca kompetencia a klesajúca motivácia. 

Dôraz: súčasne na úlohy a na skupinu. 

Vodca stále viac – menej samostatne rieši problémy a navrhuje riešenia, pričom rozhoduje, kto má čo vykonať. Je ale potrebné 
povzbudzovať aj klesajúcu motiváciu a nadšenie členov tímu. Vodca preto častejšie vysvetľuje ostatným celkovú ideu ich 
práce, jej zmysel a prospech, ktorý všetci z práce vyťažia. Zároveň sa usiluje členov tímu postupne uvádzať do stále väčšej 
spolupráce a spoločnom postupe. 

Hlavný rozdiel medzi týmto a Direktívnym spôsobom vedenia tímu spočíva v tom, že v tejto fáze sa vodca viac zameriava na 
to, aby členovia tímu pochopili zmysel činnosti a pripravili sa na prevzatie ťažiska činnosti do svojich rúk. 

Charakteristické znaky: 

• Dvojsmerná komunikácia 

• Podpora 

• Pozitívne motivovanie a posilovanie 
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Ideálny v situácii: nízke až stredne silné vzťahy medzi členmi tímu 

Výhody: dobre funguje v prípade, že vodca má väčšie vedomosti a porozumenie pre situáciu, než členovia tímu. 

Nevýhody: členovia tímu nemusia zdieľať a prejavovať vodcovo nadšenie a oddanosť pre ideu spoločnej činnosti. 

Príklad: vodca dostane nápad, o ktorom je presvedčený, že môže skvalitniť prácu oddielu. Predloží ho ostatným a pokúša sa 
ich získať pre ideu projektu. 

KONZULTAČNÉ VEDENIE 

Východisková situácia: Stúpajúca kompetencia a nízka motivácia. 

Dôraz: väčší na skupinu a menší na úlohy. 

Vodca identifikuje problém a predloží ho tímu na konzultáciu. Na jej základe potom zvolí rozhodnutie, ktoré mu pripadá 
najlepšie. Členovia tímu sa k problému vyjadrujú a navrhujú riešenia, rozhodnutie nakoniec ale zostáva na samom vodcovi. 
Vodca sa postupne začína vzdávať kontroly nad činnosťou v prospech členov tímu. Vychováva tím k stále častejšej 
obojsmernej komunikácii, pričom ponúka konzultáciu a podporu pri riešení problémov. 

Charakteristické znaky: 

• Vodca poskytuje neustálu podporu členom tímu; 

• Častá dvojsmerná komunikácia (diskusia, konzultácie); 

• Vodca sa viac sústreďuje na život a činnosť tímu, než na spôsob, akým budú úlohy splnené; 

• Členovia tímu majú hlavnú zodpovednosť za to, ako budú úlohy splnené; 

Ideálny v situácii: stredné a silnejšie vzťahy medzi členmi tímu. 

Výhody: ťaží z vedomostí a skúseností celej skupiny. Viac angažuje členov tímu do spoločnej činnosti, ale vodca si pritom 
stále ponecháva rozhodovaciu právomoc a zodpovednosť. 

Nevýhody: niektorí členovia tímu nemusia prijať podiel na spoločnej činnosti a rozhodovaní a prijať z toho plynúci záväzok. 

DELEGAČNÉ VEDENIE 

Východisková situácia: vysoký stupeň motivácie a vysoký stupeň kompetencie. 

Dôraz: vodca už viac nie je veľmi zainteresovaný v činnosti tímu. 

Vodca spravidla prednesie problém tímu a potom jeho riešenie deleguje na členov tímu. Tím spoločne hľadá riešenie problému 
a pokiaľ navrhované riešenie zodpovedá načrtnutému problému a rieši ho, vodca – ako vodca tímu – ho akceptuje a preberá 
zodpovednosť za spôsob riešenia, ktorý tím vybral. Občas sa stáva aj to, že vodca ponúkne tímu svoj vlastný návrh riešenia 
a tím ho odmietne a zvolí iný.  

Charakteristické znaky: 

• Vodca nespolupracuje úzko so žiadnym členom tímu, ale jednoducho odovzdá úlohu úlohu tímu a nechá členov tímu 
plánovať a následne splniť úlohu; 

• Členovia tímu určujú spôsob, akým bude úloha splnená a potom ju spoločne splnia; 

Ideálny v situácii: tím so silnými vnútornými vzťahmi. 

Výhody: Ideálny pri dlhodobých cieľoch. Funguje výborne v situáciách, kde vodca má možnosť odovzdať tímu zodpovednosť 
a v situáciách, kedy je nízke riziko negatívnych následkov. Výborný spôsob, ako neskúseným členom tímu dať šancu vstúpiť 
do praxe. 

Nevýhody: Vodca tímu redukuje svoju možnosť zasahovať do činnosti. Rozhodnutia tímu sa môžu minúť s potrebami. Ak sa 
niečo vyvíja zle, vodca má len malú šancu to napraviť. Tento model je použiteľný iba vo vyspelých tímoch, ktoré sa už 
transformujú na komunity. 

KONSENZUÁLNE VEDENIE 

Tento štýl vedenia je založený na nasledovaní tímu formou konsenzu, čiže všeobecného súhlasu. Vyžaduje si viac času, než 
predchádzajúce štyri štýly vedenia a stojí nad nimi. Vodca sa už nesústreďuje ani na úlohy, ani na skupinu, pretože vodca sa 
stáva súčasťou skupiny – tímu a je to skupina, ktorá ako celok je zodpovedná za oboje: plnenie úloh i skupinu samotnú.  

Aby tento spôsob vedenia bol efektívny, je nutné, aby sa všetci členovia tímu plne podieľali na jeho činnosti, aby boli vysoko 
motivovaný a aby bola moc v tíme rovnomerne rozdelená medzi všetkých jeho členov.  
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Konsenzuálny spôsob vedenia môže byť vysoko frustrujúci pre „oficiálneho“ vodcu, ktorý sa odmieta vzdať svojho postavenia 
a chce si vyhradiť moc na autoritatívny zasahovanie. Táto metóda funguje bezchybne vždy vtedy, keď je možné legitímne 
preniesť celú právomoc i zodpovednosť na skupinu. 

Charakteristické znaky: 

• Predchádza situácii, kedy vodca obhajuje svoje „obľúbené“ riešenie; 

• Pristupuje k úlohám na základe logiky a rozumu; 

• Predchádza konfliktom a nenúti k zmene názoru inak, než pri dosahovaní vzájomnej dohody; 

• Podporuje iba tie riešenia, s ktorými môžeme aspoň trochu súhlasiť; 

• Predchádza konfliktným riešeniam, ako je hlasovanie, či „obchodovanie“ s ústupkami za účelom dosiahnuť riešenie; 

• Rozdielne názory sú vnímané viac ako pomoc, než ako prekážka; 

 

Výhody tohto typu riešenia spočívajú v tom, že takto vedený tím je schopný dosahovať dlhodobé ciele rýchlejšie 
a efektívnejšie. Na druhej strane ale dosiahnutie konsenzu – úplnej jednomyseľnosti – môže vyžadovať viac času, než sú 
niektorí členovia tímu ochotní obetovať!  

Aj v prípade, že nie je cieľom tímu dosiahnuť úplný konsenzus, skúsený vodca podporuje a napomáha aktívnu a rovnakú účasť 
všetkých členov na rozhodovaní, podporuje vyjadrenie menšinových názorov a akceptovanie rôznych pohľadov na daný 
problém.  

VHODNÉ VEDENIE Z HĽADISKA CIEĽA 

V základe rozoznávame dva druhy cieľov: 

Krátkodobé ciele, spočívajúce v jednoduchom vykonaní určitej konkrétnej úlohy. Do tejto kategórie patria aj také naliehavé 
úlohy, ako je reakcia na výkrik „Horí!“, „Topím sa!“ a podobne. V týchto situáciách zvyčajne nie je veľa času na časovo 
náročné zasadanie, radenie sa a dosahovanie konsenzu. Vyžaduje skôr, aby vodca (často neoficiálny „vodca daného okamihu“) 
skočil na nohy a povedal ostatným, čo majú robiť. Čím urgentnejšia je situácia a menej času poskytuje, tým je vedenie tímu 
direktívnejšie. 

Dlhodobé ciele sú niečo úplne iné. Je podstatne ťažšie nájsť cestu na ich dosiahnutie, predstavujú pre celý tím väčšiu výzvu, 
väčšie nároky na záujem a motiváciu tímu. Čím je cieľ dlhodobejší, tým potrebnejšie je zaangažovanie každého člena tímu do 
riešenia problému jeho splnenia a do jeho samotného dosahovania. Dlhodobým cieľom môže byť zvýšenie počtu členov 
oddielu, vysokohorská expedícia a podobne.  

Vzťah medzi dlhodobosťou cieľov a ideálnym spôsobom vedenia tímu je nasledovný: 

 

ZÁVER Č. 9 

3TÝL VEDENIA TÍMU MUSÍ BYŤ PRUŽNE PRISPÔSOBENÝ MOTIVÁCII A KOMPETENTNOSTI TÍMU, AKO AJ JEHO ČLENOV. 
ZÁROVEŇ SA MÔŽE MENIŤ V ZÁVISLOSTI OD DLHODOBOSTI CIEĽOV A OD OKAMŽITEJ SITUÁCIE, ČI CHARAKTERU ÚLOH. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY USMERŇOVANIA TÍMOVEJ PRÁCE 
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Bez ohľadu na to, akým spôsobom je tím vedený, mal by mať vodca pri stretnutiach tímu a spoločných riešeniach 
problémov na zreteli týchto niekoľko zásad: 

V prvom rade by si mal uvedomovať, že jeho úloha je byť stále viac facilitátorom (od slova facilitate: uľahčovať) vlastnej 
činnosti tímu. Jeho konečnou úlohou nie je ponúkať svoje vlastné nápady a riešenia, ale zostávať do veľkej miery neutrálny. 
Určite, na prvom stretnutí novovytvoreného oddielu to úplne možné nebude a vodca bude musieť (v rámci direktívneho 
spôsobu vedenia) zaujať postavenie do veľkej miery podobné postaveniu „šéfa“. Musí si ale uvedomovať, že táto situácia vôbec 
nie je ideálna. Postupom času, tak, ako tím silnie pod jeho vedením a formovaním, by sa mal stále viac presúvať do pozície 
strážnika, ktorý na križovatke riadi dopravu: nie je to on, kto hýbe autami, ani im neurčuje, kam majú ísť. Stará sa len o to, 
aby sa nezrazili a aby v doprave vládol potrebný poriadok a systém. Podobne vodca tímu má na starosti sústredenie pozornosti 
tímu na problém, ktorý má riešiť. Jeho úlohou je predchádzať konfliktom a chrániť pred nimi tím, mal by stimulovať diskusiu 
a konštruktívnosť. V tomto smere je niekedy veľmi výhodné – hlavne pri direktívnejších formách vedenia tímu – aby 
okrem vodcu bol v tíme aj skutočný facilitátor, teda človek, ktorý riadi diskusiu. Pre vodcu, pokiaľ sa musí činne zapájať do 
riešenia problémov, totiž môže byť veľmi náročné na jednej strane uvažovať nad riešením problému, ponúkať to, čo úprimne 
považuje za najlepšie a obhajovať to, rozhodovať sa; a na druhej strane zostať zároveň rovnako neutrálny voči všetkým 
riešeniam a nezaujato, chladnokrvne riadiť diskusiu. Facilitátor odbremení vodcu od takých povinností, ako je sledovanie 
času, ktorý ešte na schôdzke máme do jej skončenia, predchádzanie konfliktom, zaistenie rovnakých formálnych podmienok 
pre všetky alternatívy a pod. 

Úlohy facilitátora – či už je to v pokročilých tímoch sám vodca, alebo niekto iný – má za úlohu nasledovné: 

• stanoviť základné pravidlá a určiť role jednotlivých členov;  

• dosiahnúť dohodu ohľadom: 

o  formy práce tímu; 

o  cieľov a úloh tímu; 

• zostať neutrálny a nezasahovať do samotnej problematiky, ktorú tím rieši; 

• byť pozitívne zameraný a smerovať tím k riešeniu typu víťaz – víťaz (a nie víťaz – porazený); 

• ak je potrebné, napomôcť zlepšeniu samotného spôsobu riešenia úloh; 

• vyhnúť sa tomu, aby skupina namiesto úloh riešila samotný spôsob riešenia úloh; 

• napomáhať tomu, aby si skupina silnejšie uvedomovala zodpovednosť za svoju činnosť; 

• viesť agendu stretnutí a uchovávať ju; 

• určovať miesta stretnutí; 

Počas samotných stretnutí môže facilitátor použiť veľa spôsobov zasahovania do práce tímu: 

• Bumerang: vrátiť pozornosť skupiny na problém otázkou typu: „Čo si o tomto myslí zvyšok skupiny?“ 

• Udržiavanie pozornosti smerom k problému: otázky typu: „V čom spočíva podstata tohto problému?“ 

• Hrať „hlúpeho“: „Vie mi niekto povedať, čo sa tu vlastne teraz deje?“ 

• Priamo povedať, aké následky prinesie deštruktívne správanie skupiny, keď sa objaví. 

• Kontrolovať súhlas: „Takže súhlasíme?“ 

• Predchádzať súbojom ohľadom spôsobu riešenia úloh; 

• Urýchľovať proces riešenia, keď sa stáva zbytočne rozvláčnym: „Prepáč, ale vypršal ti čas. Ďalší!“ 

• Povzbudzovať všetkých členov tímu k plnému zapojeniu sa do činnosti; 

• Používať „skupinovú pamäť“: je ňou veľká tabuľa (alebo plát baliaceho papiera), na ktorý sa zaznamenávajú dôležité 
údaje, rozhodnutia a postoje tímu, dosiahnuté počas činnosti. 

• Nehovoriť veľmi veľa; 

• Prijímať, alebo odkladať na neskôr návrhy v súlade s dohodnutým programom a cieľom; 

• Nebyť odmietavý k určitým veciam, ale nechať tým rozhodnúť, čo je správne a čo nie; 

• Používať pozitívne reč tela (postoje, gestá a pod.); 

• Vedieť pochváliť a povzbudiť skupinu a tým zvýšiť jej výkonnosť a sebavedomie – chváliť verejne, kritizovať v súkromí! 
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ZDIEĽANIE AUTORITY 
Z predchádzajúceho sme si všimli, že celkový zámer vodcu spočíva v postupne stále väčšom prenášaní samostatnosti, 
rozhodovacej právomoci a zodpovednosti z vodcu na členov tímu. Ak na začiatku všetku moc drží v rukách vodca 
a členovia tímu sú v podstate iba vykonávateľmi (a v tomto okamihu vodca silne pripomína „šéfa“), v záverečnej fáze pri 
konsenzuálnom spôsobe vedenia tímu vodca akoby zosadol zo svojho vodcovského kresla a stáva sa „primus inter pares“, prvý 
medzi rovnými, stáva sa jedným z členov tímu, ktorý odteraz nesie prakticky všetku právomoc i všetku zodpovednosť. 

Aby bolo možné tento cieľ dosahovať, je potrebné, aby vodca vychovával členov tímu a pripravoval ich tak na prijímanie stále 
väčšej právomoci a zodpovednosti. V každom prípade by táto výchova mala zasahovať nasledovmné oblasti: 

 

 

VÝCHOVA ČLENOV TÍMU K SAMOSTATNOSTI 

CIEĽ POZNÁMKY 
Zvyšovanie motivácie členov Inými sovami: duch, morálka. Vždy, keď sa člen tímu podieľa na rozhodovaní, prejavuje väčší 

záujem aj o činnosť v tíme. 

Zvyšovanie kvality 
rozhodovania 

Dve hlavy – dvakrát viac rozumu. Osem hláv – to už môže byť ohromujúce! Danie hláv 
dohromady a spoločné posúdenie môže predísť chybám a v konečnom dôsledku ušetriť čas. 

Rozvíjanie schopnosti 
tímovej práce a morálky 

Ak sa usilujeme o rozvoj morálky tímu, málokedy sa nám to podarí. Ale utvorme tím – 
a morálka sa dostaví sama od seba! Spoločné riešenie problémov spôsobuje premenu členov na 
skutočný tím. 

Rozvoj osobných kvalít Všetci máme problémy rozhodovať sa. Spoločné rozhodovanie sa v tíme napomáha aj 
osobnému rozhodovaniu členov vo svojom živote. Skúsení riešitelia problémov sa nimi stali 
práve vďaka tomu, že problémy riešili! 

Zvyšovanie ochoty ku zmene Nielen akceptovanie zmien, ale priamo účasť a práca na zmenách. Učíme sa jej 
prostredníctvom chápania a akceptovania zodpovednosti za dôsledky svojej činnosti. Zmena je 
život a senilita začína v okamihu, keď začíname odmietať zmeny! 

 

PREKÁŽKY PRI ZDIEĽANÍ AUTORITY 

Niekedy sa môže stať, že tím sa vzpiera kolegiálnejším a tímovejším formám práce, ku ktorým ich vodca vedie. Príčiny môžu 
byť rôzne: rozdielne hodnoty členov tímu, kompetenčné konflikty, nejasné ciele, premenlivé prostredie, boj o vodcovstvo, 
nedostatok tímovej štruktúry, rozdelenie tímu na podskupinky, nízka dôveryhodnosť vodcu, nedostatok zodpovednosti, 
komunikačné problémy, alebo nedostatok podpory zhora od vodcu. 

Vodca preto musí pri voľbe štýlu vedenia zohľadniť nasledovné faktory: 

• Akčnú vyspelosť tímu: schopnosť jednotlivcov a skupiny ako celku splniť zadané úlohy. To v sebe zahŕňa: 

o  vedomosti 

o  zručnosti 

• Psychologickú vyspelosť tímu: celkové sebavedomie, sebaúctu a vyspelosť členov tímu. To v sebe zahŕňa: 

o  schopnosť samostatnej a nezávislej práce 

o  motiváciu 

o  postoje voči danej činnosti 

 

V konečnom dôsledku sa teda jedná o tri základné rozmery: postoje, vedomosti a zručnosti. Ak vodca badá, že nedostatok 
v niektorej oblasti bráni tímu vstúpiť do vyššej formy vedenia, je na ňom, aby sa pokúsil o napravenie nedostatku: osvojenie 
vedomostí, či zručností, resp. zmena postojov. 

V tomto ponímaní môžeme rozlišovať štyri typy ľudí: 

• Neschopní a neochotní: nemajú vedomosti a zručnosti nato, aby dokázali úlohu splniť a ani nemajú odvahu sa o to 
pokúsiť. Sem patria nováčikovia, ale kľudne aj skúsený oddiel, ak ho postavíte pred úlohu napríklad naprojektovať 
a postaviť viazaný most ponad rieku. Tento postoj sa objavuje vždy vtedy, keď sa človek stretáva s novou a pre neho 
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neznámou činnosťou. Spôsob vedenia: direktívny. Vodca má plné ruky práce s organizovaním a formovanie skupiny je 
v tomto okamihu druhoradé. 

• Ochotní, ale neschopní: nemajú zručnosti a vedomosti na splnenie úlohy, ale sú ochotní sa to naučiť s pomocou vodcu. 
Spôsob vedenia: motivačný. Umožňuje vodcovi rovnako sa zameriavať na prácu, ako aj na vedenie a upevňovanie 
skupiny. 

• Schopní, ale neochotní: schopnosti jednotlivcov prevyšujú ich ochotu pustiť sa do práce. Spravidla je to citový blok, 
napríklad neschopnosť predstaviť si seba samého pri danej práci („To akože ja mám toto robiť???“), alebo sa jedná o strach 
z neúspechu, ktorý dotyčný pri tejto práci v minulosti zažil, alebo pocit nespravodlivosti voči ostatným členom skupiny 
(„Prečo mám latríny zasypávať zrovna ja???“). Vodca musí byť v tomto prípade citlivý k potrebám daného jednotlivca. 
Veľa času strávi jeho emocionálnou podporou a viac, než na prácu sa sústredí na osobu. Spôsob vedenia: Konzultačný. 

• Schopní a ochotní: chcú prácu vykonať a dokážu ju samostatne vykonať. Dokážu pracovať nezávisle od vodcu. Dobrý 
vodca môže použiť spôsob vedenia: Delegačný, alebo Konsenzuálny. 

 

So stúpajúcou mierou vedomostí, zručností a postojov sa zvyšuje aj tímová schopnosť podieľať sa na rozhodovaní, riadení 
a zodpovednosti. 

ZÁVER Č. 10 

SCHOPNOSŤ TÍMU PODIEĽAŤ SA NA ROZHODOVANÍ, RIADENÍ A ZODPOVEDNOSTI JE PRIAMO ÚMERNE ZÁVISLÁ NA 
VEDOMOSTIACH, ZRUČNOSTIACH A POSTOJOCH TÍMU VOČI ÚLOHÁM, KTORÉ HO ČAKAJÚ. ÚLOHOU VODCU JE VYCHOVÁVAŤ 
TÍM V TÝCHTO OBLASTIACH TAK, ABY SA MIERA JEHO SAMOSTATNOSTI NEUSTÁLE ZVYŠOVALA. 
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VODCA A JEDNOTLIVCI 

Tím sa skladá z jednotlivcov. Tím môže fungovať iba vtedy, ak títo jednotlivci v tíme sú spokojní a šťastný. Ešte viac to 
platí v tom prípade, ak sa jedná o skautský oddiel. Na rozdiel od vývojového tímu, ktorý pracuje na projekte nového auta 
a ktorého práca teda smeruje k cieľu, ktorý s členmi tímu veľmi nesúvisí (leda že by si to auto v budúcnosti niektorý z nich 
kúpil); v skautingu naopak aj všetka jeho činnosť smeruje k členom tímu – skautom v oddieli.  

Preto železná zásada vodcu „splniť úlohy a upevniť tím“ v tomto prípade dvojnásobne vyžaduje, aby vodca pracoval nielen 
na úrovni tímu, ale aj na úrovni jednotlivcov: 

OSOBNÝ POHOVOR (PORADENSTVO) 
Je to jeden zo silných nástrojov osobnej práce. Umožňuje vodcovi nielen lepšie spoznávať vnútro svojich zverencov, ale 
umožňuje mu aj efektívne napomáhať pri riešení problémov a ťažkostí, ktoré zverencov trápia. 

Dobrý vodca má dôveru svojich zverencov. A preto je logické, že za ním budú prichádzať s problémami, ktoré ich trápia. Nie je 
možné ich poslať preč, či nechať ich trpieť. Okrem osobného hľadiska je tu ešte aj iný problém: osobné ťažkosti, ak nie sú 
riešené, sa veľmi rýchlo stanú problémom celej skupiny! Ak má problémy jeden skaut a vodca si to nevšimne, či nič 
nepodnikne, aby mu pomohol, zakrátko môže (a bude) mať problém celý oddiel! 

Pre vodcu môžu byť osobné rozhovory o problémoch pekne náročné. Tí, ktorí sa venujú poradenstvu profesionálne (právnici, 
bankári, duchovní, učitelia, psychológovia) sa tomuto umeniu učia niekoľko rokov. A ľudia sú spravidla za ich rady ochotní 
platiť slušné peniaze… 

Preto aj vodca oddielu by mal mať aspoň základnú predstavu o tom, ako poskytovať rady a napomáhať pri riešení problémov 
svojich zverencov! 

NAČÚVANIE 

„Poradenstvo“ je niekedy iba synonymom pre slovo „počúvanie“. Pre mnohých ľudí, ktorí majú problém, je skutočnou 
pomocou už len fakt, že sa môžu niekomu voľne vyrozprávať a navonok tak jasne formulovať a pomenovať svoj problém. 
Skutočnosť, že ich problém bol vypočutý niekým druhým a tým akoby „uznaný za skutočný“, reálny (a nie iba vymyslený, 
fiktívny) dodáva týmto ľuďom vyššiu sebaúctu a väčší cit pre primerané zachovanie sa vo vzniknutej situácii. 

V takejto situácii nemusíme robiť nič, než vnímavo načúvať, čiže:  

• Dávať tomu druhému jasne najavo, že ho počúvame a že sa o to, čo nám hovorí, zaujímame. Dávame najavo, že 
vnímame to, čo rozprávač hovorí o svojej situácii. Aby sme v tomto smere boli efektívni, stačí mať na zreteli niekoľko 
zásad:  

o  Spätná väzba: občas niekoľkými slovami zhrnieme to, čo nám ten druhý povedal a tak naznačíme, že sme 
ho skutočne vnímali a počúvali; zároveň sa tím aj uistíme, že sme ho skutočne pochopili. Používame pritom 
čo najviac jazyk toho druhého: jeho slová, zvraty… Ak počujeme v jeho hlase ukryté emócie, môžeme 
reflektovať aj tým, že ich pomenujeme. 

o  Neposudzovať: spätná väzba neposudzuje, ani nehodnotí to, čo bolo povedané, len to jednoducho zhrnie. 

o  Presnosť: nič nepridávame, len jednoducho zhrnieme to, čo bolo povedané. 

• Zodpovedajúce správanie sa tiež povzbudzuje toho druhého v tom, aby sa skutočne vyrozprával: 

o  očný kontakt: kým hovorí, pozerajme sa na neho; 

o  zaujmime prirodzenú a uvoľnenú polohu, spravidla trochu naklonenú k tomu druhému; 

o  použite prirodzené gestá, ktorými vyjadríte svoje zamýšľané a nevyslovené reakcie počas jeho rozprávania; 

o  hovorte iba to, čo súvisí s rozprávaním druhého bez toho, aby to jeho rozprávania narušovalo, bez otázok, 
ktoré by sme tomu druhému kládli a bez navodzovania nových smerov v rozhovore, či vkladania nových tém 
– teda bez aktívneho ovplyvňovania behu rozprávania. 

 

Spravidla nie je problém tak veľký, aby vyžadoval profesionálnu pomoc. Pokiaľ ale narušuje činnosť celého oddielu, sme 
to my, ktorí máme skutočný problém! Naše poradenstvo môže pomôcť členovi skupiny vyriešiť problém prv, než bude príliš 
veľký! 
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AKTÍVNE PORADENSTVO 

Pokiaľ sa pokúsime začať so skutočným poradenstvom, v žiadnom prípade by sme sa nemali usilovať sami riešiť problémy 
väčšie než tie, ktoré sa dajú zvládnuť za 15 minút konverzácie. To, čo je vodca spravidla schopný poskytnúť, nie je viac, než 
prvá pomoc – v prípade väčšieho problému teda niečo, čo je určené ako pomoc dovtedy, kým „nepríde“ profesionálna pomoc. 
Je dobré spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú v tomto smere rešpekt a (alebo) skúsenosti: iný vodca, rodičia, psychológ, 
duchovný… 

Cieľ poradenstva spočíva v nasledujúcom: 

• pomôcť vyriešiť vonkajšie problémy, či riešiť vnútorné problémy; 

• pomôcť získať stratenú sebadôveru; 

• pomôcť dotyčnému dosiahnuť svoj plný potenciál; 

KEDY POSKYTOVAŤ PORADENSTVO? 

V prvom rade jedine vtedy, keď sme o to požiadaní! Musíme rešpektovať právo každého na súkromie. Nie je nič 
arogantnejšie, než vnucovanie „múdrych“ rád tam, kde o ne nikto nestojí! Dokonca aj vtedy, keď sme o to požiadaní, je len 
zriedka potrebné skutočne poskytnúť radu. 

Je na nás, aby sme ponúkli svoju pomoc, keď sme o to požiadaný a keď dotyčný je: 

• nerozhodný Nevie dospieť k vlastnému rozhodnutiu); 

• zmätený (nemá dostatok faktov nato, aby sa vedel rozhodnúť, alebo sa zmieta medzi protichodnými túžbami); 

• bezradný (nevidí žiadne riešenie); 

• spútaný (vidí len jedno riešenie a nevie nájsť nijaké iné východisko); 

Niekedy sa stáva, že dotyčný si iba myslí, že je v kaši a v skutočnosti žiaden problém nejestvuje – prípadne je problémom 
niečo úplne iné. V tom prípade je potrebné pomôcť mu objaviť skutočnosť, že problém nejestvuje, alebo pomôcť stanoviť 
podstatu problému. 

Poradenstvo môže byť potrebné a užitočné aj pre ľudí, ktorí urobili unáhlené rozhodnutie a majú obavy: 

• Rozhodol som sa správne? 

• Aké budú následky rozhodnutia? 

• Čo ak som si zle vysvetlil situáciu a fakty? 

• Zvážil som všetky možnosti? 

Poradenstvo im v tomto prípade môže pomôcť získať „druhú šancu“ na dôkladné premyslenie problému a prípadné 
dodatočné ovplyvnenie situácie. 

 

PRV NEŽ ZAČNEME… 

Uistime sa, že je tu skutočne problém, ktorý treba riešiť. 

• Ak za nami niekto príde s prosbou o pomoc, tak určite je. Možno pre nás nebude veľmi závažný, podstatné ale je, že ten 
druhý ho vníma ako závažný a spolieha sa na našu pomoc. 

• Ak sa nám zdá, že ten druhý má, alebo môže mať problém, s ktorým by potreboval pomoc, môžeme sa v súkromí 
a takticky  priznať dotyčnému, že máme v tomto smere nejaké tušenie a naznačiť, že v prípade potreby a záujmu sme 
ochotní v tomto smere načúvať. 

Pokiaľ sme dospeli k záveru, že nastal čas na osobný rozhovor a poradenstvo, vytvorme vhodnú klímu, ktorá napomôže 
konverzácii: 

• Posaďme sa navzájom zboku – sedieť oproti je „konfrontačné“, najlepšie okolo rohov stola, aby sme jednak mohli mať 
očný kontakt (ak budeme sedieť vedľa seba, tak to nie je možné), ale na druhej strane aby nebol vynútený (ako by to bolo, 
keby sme sedeli oproti sebe). 

• Pomôžme tomu druhému uvoľniť sa a cítiť sa príjemne (tichá hudba na pozadí, čaj,…). Možno bude mať problém začať, 
možno nebude naopak vedieť skončiť… buďme trpezliví a usilujme sa vycítiť, čo je pre toho druhého príjemné, aby sme sa 
obaja cítili tak príjemne, ako je to len možné! 
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SEDEM ZÁKLADNÝCH TECHNÍK PORADENSTVA 

POČÚVAŤ! 

Ale skutočne! Celým srdcom a so záujmom, nielen „predstierať“ tzv. „profesionálny prístup“ založený iba na vonkajších 
technikách. Dajme najavo, že skutočne počúvame. Usilujme sa chápať, čo počujeme. Ak si niesme istí, načúvajme ešte 
pozornejšie. Ak sme zmätení, alebo v pomykove, dajme to na sebe poznať – ten druhý si to možno všimne a pokúsi sa nám to 
lepšie vysvetliť! 

NERADIŤ! 

Hoci ten druhý bude možno práve toto od vás očakávať a hľadať niekoho, kto sa rozhodne za neho a bude mu tak kryť chrbát. 
Týmto spôsobom mu ale nedokážeme pomôcť, pretože to, v čom pomoc potrebuje, je schopnosť rozhodnúť sa sám. Navyše, 
naša rada – ak sa neukáže ako správna – môže tomu druhému ublížiť! Kto potom bude niesť zodpovednosť za následky? A kto 
žiadnu zodpovednosť cítiť nebude? Pamätajme na slová J. R. R. Tolkiena: „Rada je nebezpečný dar aj od múdreho múdremu 
a každá cesta môže viesť ku zlému koncu.“  

Dajme jasne najavo, že nemáme žiadne zázračné riešenie, či jednoznačnú odpoveď. Ak sa nás ten druhý opýta: „Čo mám 
robiť?“, povedzme jasne: „Skutočne neviem!“ To, čo môžeme poskytnúť, je viac informácií, ktoré tomu druhému pomôžu 
nájsť viac možností riešenia. Nekritizujme. Počúvajme! V podstate je to pomoc pri klasickom postupe riešenia 
problémov, kde našim vkladom sú informácie a fakty a pomoc pri formálnom postupe tradičnej schémy Problem – Solvingu 
Porov. časť „Družinový systém“).V každom prípade ale v tomto procese iba napomáhame – čiže riešenie nakoniec určuje 
ten druhý, ktorému v tomto pomáhame. Samotnú schému určite nebudeme dodržiavať otrocky, ani nebudeme 
„organizovať“ rozhovor v štýle: „A teraz prejdime ku druhej fáze!“. Je ale dobré mať ju v duchu pred sebou a mať určitú 
kostru, ktorou je možné nebadane a neformálne viesť rozhovor konštruktívnym smerom. 

KLÁSŤ JASNÉ OTÁZKY! 

Ak si nie sme istí, čo presne ten druhý mal na mysli, skúsme vlastnými slovami parafrázovať to, čo si myslíme, čo povedal 
a opýtajme sa ho, či sme ho pochopili správne. Ľudia v situáciách, keď potrebujú poradenstvo, sú často zmätení a rozrušení 
a možnosť spätne si vypočuť, čo povedali, im umožňuje lepšie si veci utriediť. Môžeme povedať: „Takže, ako som to správne 
pochopil, tak… Pochopil som to správne?“ 

DOPLNIŤ FAKTY. 

Spomenul ten druhý všetko, čo sa problému týka? Alebo na niečo zabudol? Pokiaľ si myslíme, že máme nejakú informáciu, 
ktorá by mohla riešenie problému ovplyvniť, povedzme ju! Uistime sa ale, že je to naozaj iba informácia, ktorá mu pomôže 
dospieť k vlastnému rozhodnutiu a nie rada! Upozornime ho na ďalšie možnosti a príležitosti, ktoré môže pri riešení problému 
využiť! 

 

UJASNIŤ SI MOŽNOSTI. 

Má dotyčný pred sebou iba jedno riešenie? Alebo je ich viac? Pomôžte dotyčnému nájsť niekoľko ciest k riešeniu problému bez 
toho, aby ste mu naznačovali, ktoré riešenie by malo byť to správne. Spýtajme sa toho druhého, ako vníma jednotlivé riešenia. 
Ak je možné, ponúknime iné, nové pohľady na problém. Vždy musíme ponúknuť viac, než jedno možné riešenie, pokiaľ 
nechceme, aby to vyzeralo, že radíme prijať práve to naše jedno riešenie. Povzbudzujme toho druhého k mysleniu a pozývajme 
ho k nemu! 

POVZBUDIŤ! 

Dajte tomu druhému najavo, že sa o neho zaujímate! Dajte najavo svoju dôveru v jeho schopnosti vyriešiť problém. 

PÄŤ MOŽNÝCH REAKCIÍ 

Po tom, čo ste si toho druhého vypočuli, máte niekoľko možností, ako budete na situáciu reagovať. Tu je niekoľko 
odporúčaných spôsobov: 
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• Zopakujte svojimi vlastnými slovami, čo ste počuli a uistite sa tak, že ste situáciu správne pochopili! 

• Spýtajte sa ho, ako sa v tejto situácii cíti a nechajte priestor, aby vyjadril svoj pocity! Citová stránka veci je v otázke 
riešenia problému úplne legitímna a naviac nesmierne dôležitá. 

• Dávajte najavo, že ho počúvate. Prikyvujte, chápavo sa pousmejte, alebo sa tvárte primerane rozvážne, či znepokojene. 
Pozerajte sa mu do tváre – aj keď sa ten druhý na vás nepozerá, občas vrhne letmý pohľad, aby sa uistil, či ho počúvate. 

• Položte otázku, ak to vyzerá, že sa reč zasekne prv, než sa ten druhý skutočne vyzná zo všetkého, čo má na srdci. Na druhej 
strane to ale nepreháňajme! Čakajme! A hlavne, neprejdime k výsluchu, alebo k tomu, aby ten druhý mal pocit, že ho 
vypočúvate! Ak očakáva súcit a namiesto toho z vás vycíti hrozbu, asi ho stratíte. 

• Povzbuďte ho v rozprávaní! Ako dlho by mal rozprávať? Až kým nedospeje k riešeniu! Alebo kým nedospejete k záveru, 
že ani on k rozhodnutiu nedospeje a ani vy mu nemôžete nijako pomôcť. To sa stane vtedy, ak je jasné, že problém 
potrebuje odbornejšiu pomoc a nielen vašu „prvú pomoc“. Alebo sa ukáže, že problém si vyžaduje viac času, než máte 
k dispozícii a je vhodné rozhovor prerušiť a dohodnúť sa na ďalšom stretnutí, kde bude viac priestoru na riešenie problému. 

 

A, ako píše Biblia: „vo všetkom majte lásku!“ 

PREVENCIA PROBLÉMOV 
Úlohou vodcu je nielen pomáhať pri riešení problémov, ale aj predchádzanie zbytočným problémom, zraneniam a ublíženiam 
vo všetkých oblastiach.  

PREVENCIA UBLÍŽENIA A ZRANENIA 

Pod ublížením všeobecne chápeme zranenie (citové, telesné), ktoré je niekomu spôsobené zo strany iného človeka, možno nie 
úmyselne, ale ani nie nešťastnou náhodou. Okrem prípadu, kedy mladému človeku skutočne niekto ublížil, sa už aj u nás 
stávajú prípady, že naopak mladý človek (neprávom) obvinil dospelého vodcu zo zneužívania a pod. Preto aj vodca by mal 
v tejto stále citlivejšej oblasti pamätať aj na svoju vlastnú ochranu.  Nakoniec ani úraz a podobné „zážitky“ nie sú ničím 
príjemným. Preto niekoľko dobre mienených rád: 

• dôkladne sa pripravovať na dobrodružné a fyzicky náročné aktivity a už dopredu urobiť maximum pre prevenciu zranení; 
ak je potrebné, už vopred plánovane pracovať na zvýšení kondície účastníkov; 

• ak pri hrách platí zásada, že ich pripravíme náročnejšie a neskôr môžeme náročnosť zľaviť podľa schopností účastníkov, 
pri aktivitách v prírode (túry, pochody, tábory, puťáky) to robme opačne a radšej schopnosti účastníkov trochu 
podceňme – v tomto prípade sa dá náročnosť zdvihnúť aj dodatočne, opačne sa to ale nemusí vyplatiť; 

• rátať s možnosťou zranení a už dopredu si položiť otázku: „Ak sa stane …¸ čo konkrétne urobíme?“ a vypracovať si 
dopredu rámcový akčný plán; ujasnime si už vopred, akým spôsobom sa v prípade potreby dovoláme lekárskej pomoci; 

• pozor na blesky: ak hrozí búrka, opustíme vyvýšené miesta a zídeme do doliny smerom preč od búrky; ak je búrka nad 
nami, kvokneme si a hlavu schúlime ku kolenám a objímame rukami, aby sme minimalizovali riziko zásahu bleskom, či 
pozemným prúdom, ak sa dá, nohy máme podložené niečím suchým a nevodivým; skupinu neudržiavame pohromade, ale 
sa roztratíme aspoň na rozstupy 5 metrov a odložíme preč všetko kovové; v blízkosti osamelých stromov sa usilujeme byť 
od nich aspoň 2x tak ďaleko, ako je ich výška; 

• zaveďte osobné lekárničky, ktoré obsahujú základný zdravotnícky materiál (gáza, tampón, elastický obväz, rýchloobväz, 
dezinfekčný prostriedok a osobné lieky) a ktorú má každý skaut pri sebe – v každej situácii tak bude mať každá skupina 
základný materiál primeraný počtu členov skupiny a bude schopná poskytnúť prvú pomoc aj v prípade, že vplyvom 
okolností nie je na dosah oddielový zdravotník s lekárničkou; 

• na aktivitách by mali byť aspoň dvaja dospelí vodcovia (alebo vodca a pomocník) nad 18 rokov a je skvelé, ak aspoň 
jeden z nich má absolvovaný kurz prvej pomoci SČK; 

• konštruktívna disciplína rešpektujúca hodnoty mladých ľudí; 

• pravidlo štyroch: najmenší počet účastníkov na aktivite v prírode sú 4 mladí ľudia. V prípade úrazu tak môže jeden mladý 
človek zostať pri zranenom a dvaja ísť po pomoc;  

• dodržujte všeobecnú zásadu, že skupina na aktivite zostáva spravidla pohromade – výnimkou je len situácia, kedy to 
výslovne povolí vodca, alebo keď je to súčasť programu; 

• používajte systém dvojíc: vždy dvaja a dvaja mladí ľudia vzájomne na seba dávajú pozor; 

• ak chceme zabezpečiť, aby sa nikto nestratil (napr. počas túry, výletu), urobme „kolotoč“: skaut č. 1 bude dávať pozor, či 
je so skupinou skaut č.2, ten zase bude dávať pozor na skauta č. 3, ten na skauta č.5, ten … a nakoniec posledný skaut 
(dajme tomu č. 55) bude dávať pozor na skauta č. 1 – v prípade potreby stačí zakričať: „Ste tu všetci?“, každý si 
skontroluje, či vidí svojho parťáka a pokiaľ sa nikto neozve, sme zaručene všetci; 
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• pri plaveckých aktivitách by mal byť prítomný aspoň jeden dospelý človek, ktorý má kurz zachraňovania a prvej pomoci; 

• primerané oblečenie na aktivity a primeraná výstroj; vyhýbať sa oblečeniu, ktoré je príliš vyzývavé a odhaľujúce, môže 
zbytočne narušovať beh aktivity a občas spôsobiť vážny problém; 

• nezapaľujme oheň s pomocou tekutých palív (benzín, petrolej a pod.); 

• rešpektovať súkromie mladého človeka (napr. sprchovanie sa, prezliekanie a pod.) – v prípade, že nie sú rozdelené sprchy 
zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá, stačí určiť časové delenie (napr. doobeda chlapci, poobede dievčatá); 

• podľa možnosti nedávať do stanov pre dvoch spoločne kombinácie dospelý – dieťa, alebo chlapec – dievča a ak sa to dá, 
vyhnúť sa tomu úplne; 

• nezostávať s jedným dieťaťom osamote tak, aby nás nikto iný nevidel (katolícki kňazi, spovedajúci v podobných 
podmienkach v spovedných miestnostiach, kde nie je, ako v spovednici, „mriežka“ medzi kňazom a tým, kto sa spovedá, 
by mohli občas na túto tému hovoriť celé ságy, problémom sa dokonca zaoberá aj cirkevné právo); 

• byť opatrní pri fyzickom kontakte s dieťaťom (objímanie a pod.); 

• predchádzať posmievaniu, rôznym ponižujúcim „imatrikulačným“ akciám, verejným trestom a podobne; 

• nepôsobiť navonok ako „tajný spolok“ a urobiť v oddieli všetko dostatočne transparentné pre vodcov a rodičov; 

• dbať na kompetenciu a vzdelanie radcov a ostatných činovníkov; 
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SYMBOLICKÝ RÁMEC 
Ak by sme chceli úplne pochopiť, čo znamenalo v dobe sira Baden – Powella jeho pomenovanie mládežníckej organizácie 
slovom „scouting“, museli by sme sa dnes volať nie „skauti“, ale „Špeciálne vojenské prieskumné jednotky“, „SAS“, „Junior 
Navy SEALs“, „Mladí priatelia Cudzineckej légie“, alebo nejako podobne. V súčasnosti, keď si nalistujeme slovník, tak slovo 
„scout“ bude preložené ako „skaut, člen mládežníckej skautskej organizácie“. Ale v dobe Zakladateľa ešte organizácia 
nejestvovala – a slovo „scout“ malo jasný význam: vojenský vyzvedač, prieskumník, člen elitných vojenských jednotiek 
britskej armády (dnešné SAS). Pre mladých ľudí v tej dobe muselo toto slovo znieť ako pozvanie na veľkú, organizovanú hru 
na vojakov. Navyše, ak samotná skautská rovnošata bola v tom čase prakticky presnou kópiou uniformy britských vojenských 
skautských oddielov (akurát namiesto pušky skauti nosili skautské palice). Už v samotnom tomto slove sa odrážal prvý 
symbolický rámec Hnutia, ktorý vyjadroval náplň činnosti a ciele Hnutia ako „prácu a vlastnosti zálesákov, objaviteľov, 
poľovníkov, námorníkov, letcov, priekopníkov a hraničiarov.“ Šíril okolo seba atmosféru romantiky, dobrodružstva, podnecoval 
fantáziu mladých ľudí a zároveň jasne a nevtieravo prezentoval svoje výchovné ciele, ktoré boli prostredníctvom symbolu 
vyjadrené jasnejšie a zrozumiteľnejšie, než by to dokázala akákoľvek suchá a neprívetivá definícia! 

Hoci v súčasnosti v zahraničí a ani u nás slovo skaut už neodráža pôvodný vojenský význam, ako symbol zostáva verný 
pôvodnému významu: "priekopník", ten, ktorý "osvetľuje cestu". Hoci dnes sa v rôznych vekových kategóriách symbolické 
rámce líšia, všeobecný symbolický rámec "skautingu", navodzujúci atmosféru divočiny a odvážnych mužov, zostáva prvkom, 
ktorý navzájom spája všetky tieto vekové skupiny dohromady. 

V základe môžeme definovať tri významné dôsledky skautského symbolického rámca: 

• jasné, živé a pre mladých ľudí zrozumiteľné tlmočenie cieľov skautingu; 

• zvyšovanie atraktívnosti skautingu 

• podnecovanie predstavivosti, tvorivosti a fantázie mladého človeka a prispievanie k jeho výchove. 

TLMOČENIE SKAUTSKÝCH CIEĽOV 

Skautské ciele sú vyjadrené v skautských Princípoch. Pretože princípy sú príliš abstraktné, sú pre výchovné ciele 
skonkretizované v Sľube a v Zákone. Lenže tak, ako asi nikoho v živote ešte nenadchol zákonník a paragrafy, tak aj Zákon 
a Sľub potrebujú, aby ožili. Deje sa to v osobe vodcu oddielu. Lenže vodca sám je človek z mäsa a kostí a je pre neho ťažké 
stelesniť v sebe ideál – a stelesniť ho dokonale je pre neho úplne nemožné. 

A v tomto okamihu prichádza na scénu symbol. Mocný obraz, vízia, podobenstvo, ktoré v sebe mocným a podmanivým 
spôsobom stelesňuje ideál Zákona a to ideálne, pretože samotný symbol je ideálom. Je to ten istý Zákon – ale vyjadrený 
rečou symbolu, vďaka ktorej sa stáva zrozumiteľný a (vhodne vytvorený a vykreslený) i podmaňujúco krásny a inšpiratívny. 

Tieto slová znejú tak trochu básnicky, ale musíme si uvedomiť, že dobrý symbolický rámec skutočne je báseň, umelecké dielo, 
ktoré nie je o nič menšie, než Michelangelová Pieta.  

ČO JE TO SYMBOL? 

Symbol môže byť definovaný ako "niečo dôverne známe, čo nám umožňuje vyjadriť niečo väčšie, či abstraktnejšie", napr. 
ideu a pod. 

Symboly sú zvyčajne používané na to, aby uľahčili dorozumievanie sa s ľuďmi o niečom, čo im nie je dôverne známe. Na 
pomoc si vtedy beriem niečo, čo je súčasťou ich skúsenosti a používame to ako symbol - klasickým príkladom sú napr. biblické 
podobenstvá, v ktorých abstraktný koncept "Božieho kráľovstva" nadobúda konkrétne kontúry vďaka symbolom "ovčinca", 
"pokladu zakopaného na poli" a pod. 

V skautingu slovo "symbolický rámec" predstavuje súhrn symbolov, ktoré reprezentujú skautingom propagované a 
presadzované chápanie reality. 

POUŽITIE SYMBOLU AKO TLMOČNÍKA: 

A tak, napríklad, vo vlčiackej vekovej kategórii sa môžeme stretávať s postavami knihy Rudyarda Kiplinga „Kniha Džunglí“, 
ktoré v sebe symbolicky stelesňujú skautský Zákon a Princípy: čierny leopard Baghíra ako symbol telesného rozvoja, zdravia 
sily, mrštnosti; pytón Ká ako stelesnenie vynaliezavosti; Medveď Bálú ako stelesnenie starostlivosti, múdrosti a poznania, 
Akéla ako vzor statočnosti, smelosti, čestnosti a autority… Samotný príbeh v sebe ukrýva ďalšie a ďalšie symboly, ako 
napríklad ideu Zákona džungle, jednoty, spolupatričnosti a vernosti… 

Význam takéhoto „pretlmočenia“ je jasný: dieťa len veľmi nejasne chápe abstraktné pojmy, ako je statočnosť, alebo česť. 
Vysvetlite mu ich – a bude sa cítiť ako v škole: možno ich pochopí a naučí sa, čo znamenajú, ale veľmi sa pre ne asi nenadchne. 
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Nakreslime mu ale pred očami tajomnú džungľu, zaveďme ho pred Poradné skalisko a nechajme ho vnímať (doslova: 
kontemplovať) Akélu – a dieťa pochopí! A nielen to: zatúži podobať sa vzoru, ktorý vidí a v duchu obdivuje, zatúži byť ako 
hrdina, o ktorom počúva, podobať sa mu. V tomto smere je symbolický rámec nenahraditeľný! 

V skautskej vekovej kategórii nejestvuje – na rozdiel od vlčiackej vekovej kategórie – jednotný symbolický rámec. Nie je 
to preto, že by v tejto oblasti nebol symbolický rámec potrebný. Je potrebný aj tu a to veľmi. Lenže na rozdiel od vlčiackej 
vekovej kategórie tu nejestvuje nijaký jednoznačný symbolický rámec všeobecne prijímaný v celom skautingu, ako je tomu 
u vĺčat. Naopak, stretávame sa s najrôznejšími symbolickými rámcami v jednotlivých zboroch a oddieloch: či už sú to rytierské 
tradície, ktoré inšpirovali aj samotného Zakladateľa, alebo symbolické rámce odvodené od rôznych literárnych predlôh (Pán 
Prsteňov od J. R. R. Tolkiena), filmov (Star Wars, Babylon 5), alebo iných vzorov.  

Slovenský skauting preto ponecháva jednotlivým oddielom a zborom maximálnu voľnosť pri voľbe svojho vlastného 
symbolického rámca. Jedinou podmienkou je, aby rámec spĺňal svoje poslanie a bol vybudovaný v súlade so skautskými 
cieľmi, Princípmi a Skautskou metódou. 

V tomto smere aj názvy jednotlivých stupňov napredovania (oficiálne označené číslami) nie sú zviazané so žiadnym 
symbolickým rámcom (ako je tomu u vĺčat) a je na jednotlivých oddieloch, aby si tieto stupne vo svojom oddieli 
pomenovali v súlade so svojim vlastným symbolickým rámcom. Výsledok môže potom vyzerať nasledovne: 

 

STUPEŇ Symb. rámec „Tolkien“ Symb. rámec „Rytieri“ Symb. rámec „Star Wars“ 
1 „CHODEC“ ZBROJNOŠ PILOT 

2 ARAGORN PANOŠ PRIESKUMNÍK 

3 ELESSAR RYTIER JEDI 

 

SYMBOLICKÝ RÁMEC AKO FAKTOR ATRAKTÍVNOSTI 

Už sir Baden – Powell jasne pochopil význam symboliky pre celkovú atraktívnosť Hnutia. Sám o tom hovorí: „Keby sme sa 
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, to bola úplne iná káva!“ 

Mladí ľudia, ktorých priťahuje skauting, nie sú priťahovaný Hnutím preto, že by túžili vychovávať sa a dosahovať svoj plný 
rozvoj a potenciál. Na to väčšinou ani nemyslia. Sú priťahovaní víziou dobrodružstva, zážitkov, života v tábore a v divočine, 
vzrušujúcich hier…  

Obchodníci už dávno vedia, že je to obal (forma), ktorá predáva. Legendárny je nápad manažéra jednej krachujúcej firmy na 
výrobu krému na topánky: dal na krabičky krému prirobiť krúžky na kľúče a celé nepredajné zásoby krému na topánky 
v krátkej dobe úplne rozpredal ako originálne prívesky na kľúče! 

V skautingu je symbolický rámec tým „obalom“, v ktorom „predávame“ mladým ľuďom hodnoty, ktoré skauting vyznáva. 
Samotné hodnoty na prvý raz nadchnú len málokoho medzi mladými ľuďmi. Ale zabalené do skautského symbolického rámca 
ich mladí ľudia nielen že dokážu prijať, ale i porozumieť im a nadchnúť sa pre ne. A tak vďaka atraktívnej návnade v podobe 
symbolického rámca skautingu a s ním spojeného dobrodružstva v prírode môže množstvo mladých ľudí objavovať krásu 
a nádheru hodnôt a ideálov, ktoré by bez toho iba povrchne prehliadli a nikdy nespoznali. 

SYMBOLICKÝ RÁMEC A JEHO PRÍNOS PRE VÝCHOVU 

Symbolický rámec stavia na prirodzenej schopnosti predstavivosti u mladých ľudí. 

• stimuluje ich rozvoj v rôznych rozmeroch; 

• pomáha im stotožniť sa so smerovaním skautskej výchovy a so zásadnými hodnotami skautingu; 

• stimuluje rozvoj zmyslu pre vlastnú identitu; 

• stimuluje súdržnosť a solidaritu vo vnútri družiny. 

Postupne, ako mladý človek dospieva, mení sa aj spôsob jeho chápania sveta z detského, ktorý je postavený na predstavivosti a 
fantázii ("magický pohľad dieťaťa") na dospelý, ktorý je postavený na logike a realite. 

Mladý človek často premieta sám seba do imaginárneho sveta za účelom prekonania hraníc reálneho sveta, v ktorom žije a 
vyriešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa stretá na svojej úrovni vývoja. 
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Toto uchyľovanie sa do ríše fantázie klesá priamo úmerne s rozvojom vedomia vlastnej identity a sebadôvery a schopnosti 
riešiť vzniknuté situácie a ovládať svoje emócie. 

Cieľom symbolického rámca nie je udržiavať dieťa v umelom a nereálnom svete fantázie. Je to jednoducho len otázka 
používania tohto prirodzeného nástroja s cieľom pomôcť dieťaťu obohatiť jeho všedný deň, pomôcť mu vyriešiť problémy, 
ktorým čelí a pomôcť mu napredovať smerom k vyššej úrovni rozvoja. Symbolický rámec sa preto musí - úmerne s vekom - 
meniť zo sveta detskej fantázie až na realistickejšiu víziu primeranú veku dospievania. 

Po výchovnej stránke má symbolický rámec niekoľko významov: 

• Pomáha skonkretizovať a lepšie uchopiť abstraktné idei - napríklad samotné hodnoty Sľubu a Zákona. 

• Oproti školskej výchove, ktorá viac rozvíja schopnosti analýzy a logického myslenia (ľavá mozgová hemisféra), 
symbolický rámec svojim provokovaním predstavivosti stimuluje viac pravú mozgovú hemisféru a vyvažuje tak určitú 
nerovnováhu v bežnej výchove dieťaťa. Vyriešenie napríklad problému prekonania riečneho toku uprostred lesa má tak väčšiu 
šancu na úspech, ak ruka v ruke s logickou analýzou ide zároveň aj predstava, čo by skutoční zálesáci v tejto situácii naozaj 
urobili! 

• Z hľadiska citového rozvoja symbolický rámec poskytuje mladému človeku možnosť precítiť hrdinstvo, rytierskosť, 
odvahu a pod. Táto prax je cestou k rozvoju sebaúcty a môže byť oslobodením od niektorých citových problémov spojených s 
telesným vývojom, ako je frustrácia z detskej závislosti, či u ranného dospievania pocit vlastnej neschopnosti a nedostatočnosti. 
Nie je to pritom únik z reality - je to skôr spôsob ako zmobilizovať vnútorné zdroje mladého človeka potrebné na zvládnutie 
problému. Ani v dospelosti úplne nestrácame tieto schopnosti a sama psychoterapia je často založená na obnovení tejto 
predstavivosti. 

• V oblasti telesného rozvoja symbolický rámec, vzbudzujúci túžbu viac sa podobať svojim vzorom, spolu s rozvojom 
sebaúcty, môže pomôcť mladému človeku prekonať znepokojenie, vyvolané telesnými zmenami, či napomôcť mu k lepšej 
starostlivosti o svoje telo a zdravie. 

• Symbolický rámec môže napomôcť aj v oblasti sociálneho rozvoja, keď sa mladý človek identifikuje so spôsobom života 
v pevne spriatelenej partii podobnej symbolu a so základnými ideami starostlivosti o druhých, zodpovednosti a pod. 

• Nakoniec, symbolický rámec môže efektívne otvárať cestu smerom k duchovnej skúsenosti a rozvoju a to už len preto, že 
je postavený na skautských hodnotách a princípoch. Môže stimulovať záujem mladého človeka o existenciálne otázky života a 
jeho zmyslu cestou, ktorá prekračuje hranice času a priestoru, každodenného všedného života a viditeľnej reality. 

VLASTNOSTI A TVORBA SYMBOLICKÉHO RÁMCA 

Je jasné, že tvorba symbolického rámca by mala ísť trochu ďalej, než len vytiahnutie detskej rozprávky, či úryvku histórie a 
udelenie symbolických mien aktivitám a miestam, s ktorými sa skauti stretávajú; a rovnako ďalej, ako len mechanické 
nahradenie "Knihy džunglí" "Hviezdnymi vojnami" za účelom "modernizácie" symbolického rámca. 

Ak chceme symbolický rámec používať v programe naozaj efektívne a zmysluplne, musíme mať na pamäti nasledovné: 

PRIHLIADNUTIE NA VÝCHOVNÝ CIEĽ VEKOVEJ SKUPINY: 

Symbolický rámec môže mať pozitívny dopad na všetky oblasti skautskej výchovy. Najviac ale dosiahneme vtedy, ak 
symbolický rámec odráža v najväčšej miere ten čiastkový cieľ, ktorý je dominantný pre danú vekovú skupinu. 

• detstvo (stredná a neskorá fáza): vek socializácie. Je to vek, kedy sa dieťa stáva schopným myslieť logicky a preto začína 
chodiť do školy. Následne trávi viac času s ostatnými rovesníkmi mimo svojej rodiny. V tejto fáze dieťa experimentuje a hľadá 
"pravidlá hry" pre spolužitie a vzťahy s vrstovníkmi v kolektíve. Prostredníctvom metódy "pokus - omyl" objavuje pomaly 
systém práv a povinností v kolektíve. 

V tomto období dieťa začína opúšťať egocentrický pohľad (zameranosť na seba) charakteristický pre ranné detstvo a pomaly sa 
učí rozumieť druhým a chápať ich. Spoznáva užitočnosť spolupráce, zdieľania sa a organizovania skupiny vrstovníkov, v ktorej 
žije. 

Symbolický rámec pre toto obdobie (vĺčatá) sa koncentruje na tento proces - uľahčuje integráciu dieťaťa do skupiny 
vrstovníkov, podporuje zmysel pre spolupatričnosť, vytvára kódex spolužitia, zmysel pre pochopenie iných… 

Tradičným príkladom je "Kniha džunglí" od Rudyarda Kiplinga. 

• neskoré detstvo - ranná adolescencia: vek prežitia. Pre mnohých mladých ľudí je toto obdobie vekom nástupu puberty. 
Zatiaľ čo vyhliadka už viac nebyť dieťaťom môže byť vzrušujúca, množstvo zmien, ktoré sa v mladom organizme odohrávajú 
je naopak znepokojujúce. Náhly výbuch rastu tela môže spôsobiť dočasné problémy s koordináciou pohybov a k 
"nešikovnosti", tvár začína pôsobiť cudzo… V oblasti citov obe strany - rodičia aj mladý človek - sa musia vysporiadať s 
faktom, že detstvo proste skončilo, avšak ešte nezačala ani dospelosť! Do popredia často vystupuje pocit frustrácie a strata 
vlastnej identity, hoci mladí ľudia tieto pocity a problémy hlavne pred vrstovníkmi ukrývajú zo strachu pred výsmechom.  
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Rozvoj schopnosti prežitia (survival) a ostatných zručností, vzťahujúcich sa na každodenný život nadobúda na dôležitosti, 
pretože mladý človek tak chce dokázať sebe i ostatným, že už je samostatný a nezávislý človek. 

Začína sa rozvíjať aj zmysel pre zodpovednosť voči ostatným ľuďom. 

Situácie a role, ktoré si mladý človek v tomto období sám pre seba vysníva, zvyčajne súvisia s telesnou silou a zručnosťou a 
taktiež s atraktívnosťou, hrdinstvom a odvahou. 

Symbolický rámec pre toto obdobie by mal byť trochu viac realistický, sústreďujúci sa na schopnosť prežitia jednotlivca a 
skupiny a celkový dôvtip a vynaliezavosť. 

Príkladom môže byť napríklad Foglarova "Legenda o Royovi", či podobné témy z oblasti Divokého západu a pod. 

• Obdobie stredného dospievania: obdobie silných citov. V tomto období mladí ľudia vyhľadávajú silné citové zážitky a 
vnemy. Prebúdza sa pátranie po vnútorných hodnotách, priateľstve, prebúdza sa zmysel pre duchovno a univerzálne hodnoty, 
záujem o vnútorné otázky; a rovnako aj túžba po silných "adrenalínových" zážitkoch spravidla spojených s riskovaním. 

 Veľa mladých ľudí zisťuje, že dospelí ich neberú vážne. Mnohí hľadajú príležitosť ako začať hrať vo svete, kde žijú, aktívnu 
rolu s reálnou a skutočnou zodpovednosťou; alebo cítia potrebu rozširovať svoje horizonty, spoznávať nové svety a nových 
ľudí. Niektorí unikajú do sveta zdanlivej ľahostajnosti a apatie. V tom istom čase túžba po silných zážitkoch, po vyskúšaní si 
svojich hraníc, či iba po jednoduchom úniku pred problémami privádza mnohých k vysoko riskantným podnikom. 

Vzťahy v rámci skupiny, do ktorej patria, začínajú byť veľmi dôležité, so silnými zväzkami priateľstva a súčasne so silnými 
kolíziami osobností. Situácie a úlohy, do ktorých mladý človek v tomto období sám seba stavia, zahŕňajú spravidla to, aby bol 
mladý človek braný vážne svetom dospelých, úspešné zavŕšenie určitých podujatí, schopnosť ovládať sám seba a organizovať 
svoj život rovnako efektívne, ako dospelí, objavovanie nových horizontov a túžba po adrenalínovom zážitku. 

Ako odpoveď na tieto potreby identifikovať sa s dospelejšími úlohami symbolický rámec pre toto obdobie sa spravidla točí 
okolo ľudí obdivovaných históriou: dobrodružní objavitelia (Scott, Amundsen), ľudia, ktorí napriek všetkému úspešne vykonali 
niečo nezvyčajné, alebo ktorí prispeli trvalým príspevkom k rozvoju spoločnosti a pod. 

• Stredné a neskoré dospievanie: obdobie objavných ciest. Väčšina predchádzajúcich problémov zostáva i naďalej aktuálna, 
okrem toho, že je to vek, kedy sa mladí ľudia z ríše fantázie vracajú späť na pevnú zem. Túžba po úplnej nezávislosti od 
rodičov sa u mladého človeka spája s obavou, či je skutočne na túto samostatnosť pripravený. Starosti ohľadom štúdií, voľby 
kariéry, hľadania práce spolu so strachom z osamelosti vo veľkom svete a radosťami a trýzňami z prežívaných romancí sú 
charakteristické pre toto obdobie. Hoci veľa mladých ľudí v tomto období skauting opúšťa, stále niektorí zostávajú naďalej v 
Hnutí a oceňujú možnosť spoločných podnikov, organizovania expedícií, skúmania nových spôsobov života a potenciálnych 
životných dráh, poznávanie nových ľudí a spätne služby spoločnosti prostredníctvom spoločných projektov - podľa možnosti 
tak ďaleko od domu, ako je to len možné! 

Hoci cestovanie do zahraničia je často finančne nedostupné, predsa každá krajina poskytuje množstvo príležitostí pre skutočne 
objavné cesty! 

Symbolický rámec v tomto období sa zväčša koncentruje na objaviteľské výpravy do sveta, ale rovnako aj do svojho 
vnútra - so stanicami, kde je možné nájsť pomocnú ruku, alebo len tak spoznať tých, ktorí tam žijú. 

VYTVORENIE SYMBOLICKÉHO RÁMCA 

V prvom rade je potrebné ujasniť si, aký výchovný cieľ má symbolický rámec za úlohu zvýrazniť - je to cieľ daný programom 
pre danú vekovú kategóriu a samozrejme základnými hodnotami samotného skautingu, potrebami konkrétnych mladých ľudí. 
Je potrebné si ujasniť, ako tento symbolický rámec bude fungovať v rámci skautskej metódy. 

Ďalej je potrebné zistiť, či stručne vyjadrený koncept je súvislý a okresať ho od všetkého okrajového a nepodstatného. Cieľom 
symbolického rámca je obohatiť, nie zaťažiť! 

VYUŽITIE UŽ JESTVUJÚCEHO MOTÍVU: 

• Použiť motív z kultúrneho dedičstva mladého človeka? 

Motívy, prevzaté z kultúrneho dedičstva mladého človeka (legendy, národní hrdinovia, história) môžu stimulovať zblíženie sa 
medzi mladým človekom a kultúrou jeho krajiny. To môže byť vážny argument pre výber takejto témy hlavne pre mladých 
ľudí, ktorí trpia problémom nedostatku identity.  

Iná situácia je tam, kde skauting obsahuje ľudí z rôznych etnických skupín (národností). V tom prípade je vhodné vybrať 
kultúrne neutrálny motív pre symbolický rámec. 

• Je tento motív pre mladých ľudí lákavý? 

Motívy, spájajúce sa s romantikou a dobrodružstvom, sa často spájajú s obdobím "zlatého" veku koloniálnych impérií (z tohto 
prostredia vychádza aj Kniha džunglí), alebo všeobecne s obdobím zlatého veku daného národa a jeho expanzie. 
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Takýto motív, ktorí u jednej strany môže vzbudzovať pocity pýchy a hrdosti a môže byť pre mladých ľudí na tejto strane 
nesmierne atraktívny (napr. pionieri a osadníci Divokého západu pre Američanov), môže ale na druhej strane vzbudzovať 
presne opačné pocity (napr. u pôvodných obyvateľov Ameriky - indiánov). Aj tak ale motívy tohto druhu môžu byť s úspechom 
použité. V žiadnom prípade ale NESMÚ viesť k nijakej - ani najmenšej - forme nacionalizmu, rasizmu a pod. 

V konečnom dôsledku, problém hľadania pre mládež atraktívneho symbolického rámca je v podstate totožný s problémom 
hľadania výchovne primeraného symbolického rámca. Je potrebné zodpovedať niekoľko základných otázok: 

- Obsahuje daný motív primeraný pomer medzi realitou a fantáziou pre danú vekovú kategóriu? 

- Znejú kľúčové črty motívu dostatočne "dospelo" pre mladých ľudí, ktorým je motív určený? Sú primerané ich celkovej 
vyspelosti (ani príliš detské, ani príliš náročné)? 

• Je motív kompatibilný so skautskou výchovnou ponukou? 

Bez ohľadu na to, aký symbolický rámec je zvolený, musí podporovať a nie narúšať skautské ciele, princípy a skautskú metódu. 
Rámec, ktorý v sebe bude zahŕňať akýkoľvek náznak diskriminácie, neúcty k prírode a pod. nemôže byť kompatibilný s ideami 
mieru, ľudských práv, porozumenia medzi národmi, rešpektu k prírode a úsilia o zachovanie integrity prírody! 

• Je motív pre mladých ľudí zrozumiteľný? 

Znovu si pripomeňme podstatu symbolu: „niečo dôverne známe, čo nám umožňuje vyjadriť niečo väčšie, či 
abstraktnejšie“. Nie je asi veľmi užitočné vybrať si za symbolický rámec motív, ktorý je pre mladých ľudí neznámy. Hoci by 
bol akokoľvek krásny, je veľmi zložité najprv vynakladať množstvo energie na to, aby mladí ľudia všetci tento motív najprv 
spoznali a potom vynaložiť ďalšiu námahu na to, aby sa ním nadchli… Je asi vhodnejšie vybrať nejaký možno menej krásny 
a vznešený motív, ale zato dôverne známy a prijímaný väčšinou skautov v oddieli a preto hneď a ľahko využiteľný. 

VYUŽITIE SYMBOLICKÉHO RÁMCA V PROGRAME 

Stručne, symbolický rámec nie je len nejaká farba, ktorá skrášľuje skautské úsilie. Iste, používame symbolické mená z 
tohto rámca na pomenovanie miest, kde sa stretávame, družín, aktivít, letných táborov… a je to nepochybne pekné a štýlové, 
ale symbolický rámec je omnoho viac, než len toto! 

Je potrebné, aby aj program, štruktúry a štýl práce družiny a vôbec celá prax odrážala tento symbolický rámec. Napríklad, ak 
symbolický rámec vedie mladých ľudí k aktívnej účasti na živote spoločnosti - je to vidieť aj na činnosti družiny? Majú všetci 
možnosť plne sa podieľať na rozhodovaní a riadení družiny? Na riešení jej problémov? Na zodpovednosti za jej fungovanie? 
Alebo ak letný tábor sa nesie v duchu survival, nie je tam rozpor medzi motívom a skutočnosťou, že oddiel táborí na stálom 
táborisku vo vopred postavených chatkách a jedáva okolo stolíkov, ktoré veľkoryso požičala armáda, či civilná obrana? 

Aj u motívov, ktoré perfektne fungujú je na mieste sa opýtať: využili sme už skutočne ich celý potenciál? 

ÚLOHA DOSPELÉHO VODCU 

Mal by byť oboznámený s významom a použitím symbolického rámca v skautskej výchovnej praxi v jednotlivých vekových 
kategóriách. 

Je potrebné, aby bol symbolický rámec viditeľný v dokumentoch, určených pre mladých ľudí: bodovanie, oddielový časopis, 
pozvánky na aktivity, príbehy, ilustrácie, anekdoty… je možné využívať určitú farbu ako dominantnú a spojenú s určitou 
symbolikou na posilnenie identifikácie mladých ľudí s motívom.  

Dôležité je ubezpečiť sa, že motív je pre mladých ľudí ešte stále dostatočne strhujúci a oni sa skutočne cítia ako "priekopníci" a 
"objavitelia". Je na dospelom vodcovi, aby do motívu vdýchol "zdanie" reality a skutočnosti a aby sa tak mladí ľudia mohli s 
motívom skutočne stotožniť - inak jeho čaro pominie a je po efekte! 

Občas je potrebné, aby vodca v tomto smere vymyslel nový impulz - trebárs formou výberu primeraných aktivít a ich 
prepojenia na symboliku - a postupne mladí ľudia vymyslia nové a nové nápady: meno družiny, pretvorenie klubovne v štýle 
zálesáckeho zrubu a pod. 

DOČASNÉ SYMBOLICKÉ RÁMCE 

Existencia hlavného symbolického rámca, ktorý ovláda život celej družiny, nevylučuje použitie aj iných, dočasných motívov, 
ktoré sa použijú na jednotlivé akcie, alebo aj na dlhotrvajúcejšie podniky, ako sú etapové hry, či letné tábory.  

Predpokladá to ale dôkladné analyzovanie výchovného cieľa takejto aktivity a potom prípravu rekvizít, ktoré motívu vdýchnu 
život: dekorácie, kostýmy, aktivity - až po podrobnosti typu "kde a ako sa bude variť obed" a pod. 
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DRUŽINOVÝ SYSTÉM 
Korene skautského družinového systému siahajú asi do obdobia, kedy Baden – Powell slúžil ako poručík 13. jazdeckého pluku 
v Indii. Jednou z jeho úloh bolo aj realizovať výcvik svoje jazdeckej stotiny, spolu 40 mužov. Sprvu ich cvičil tak, ako to bolo 
zvykom: všetkých spoločne. Tento postup sa mu ale nevidel veľmi účinný a tak nakoniec rozdelil stotinu na 6 hliadok po 6 až 8 
mužoch. V každej hliadke ustanovil jedného vojaka za veliteľa hliadky a s týmito veliteľmi, ktorí dohromady tvorili siedmu 
malú skupinku, viedol niekoľkokrát týždenne veliteľský výcvik. Úspech bol viac ako presvedčivý. Tento systém sa dodnes 
v armáde udržal v podobe tzv. družstiev, ktoré tvorí spravidla osem vojakov (6 samopalníkov a dvaja strelci z guľometu) 
a v skautingu v podobe družinového systému.  

DRUŽINOVÝ SYSTÉM VŠEOBECNE 

Mladí ľudia majú prirodzený sklon vytvárať malé skupiny ("party") so svojimi rovesníkmi. Družinový systém skautingu je 
spôsobom, ako podchytiť a využiť túto prirodzenú tendenciu mladých ľudí s účelom poskytnúť im prostredie, v ktorom budú 
radi a za účelom dať vplyvu, ktorí na seba mladí ľudia v skupine navzájom majú, konštruktívny a pozitívny smer. 

Skúsenosť života v skupine, ovládanej skautským duchom a spoločné prežívanie dobrodružstiev je pre rozvoj mladého človeka 
rovnako dôležité, ako výchovné aktivity, na ktorých sa zúčastňuje. 

V skautingu mladí ľudia jednej vekovej kategórie pracujú v malých družinách so 6 až 8 členmi. Každá takáto skupinka tvorí 
tím. V každom takomto družinovom tíme si mladí ľudia organizujú svoj spoločný život a rozhodujú o aktivitách, ktoré chcú 
vykonávať. Každý z nich nesie vedomú zodpovednosť za určitú oblasť života družiny, ktorou prispieva k osohu celej družiny a 
úspechu jej činnosti.  

V každom takomto tíme je mladý človek, ktorý je ostatnými uznávaný ako radca družiny. Jeho úlohou je všeobecná 
koordinácia aktivít družiny, zhromažďovanie a zvolávanie družinových stretnutí a dávanie možnosti každému členovi družiny 
podieľať sa plne na činnosti a živote tímu, ktorým družina je. 

Niekoľko týchto tímov - družín je spoločne podporovaných a vedených dospelým vodcom a ostatnými dospelými pomocníkmi 
a tvoria spolu skautský oddiel. 

Zatiaľ čo družina predstavuje základnú jednotku, v ktorej mladí ľudia pracujú, sú zároveň členmi skautského oddielu ako celku. 
Behom roka sa zúčastňujú na aktivitách, pri ktorých sa spoločne stretá celý oddiel. Tieto aktivity dávajú možnosť každej 
družine prejaviť sa ako tím a porovnať sa s ostatnými družinami, ako aj prispieť svojim podielom k rozvoju celého skautského 
oddielu. 

Všetky tieto prvky, skombinované s organizovanou štruktúrou oddielu a družiny a s demokratickým systémom sebariadenia 
založeným na báze Zákona tvoria to, čo sir Baden - Powell nazval "patrol system" - družinový systém. Každý člen družiny je 
zaangažovaný do riadenia minispoločnosti, ktorou je družina a zdieľa spoločnú zodpovednosť za jej život, rast, činnosť a 
prínosnosť pre všetkých jej členov. 

Vo vzťahu k oddielu môžeme znázorniť družinový systém nasledovne: 
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Na tejto schéme môžeme vidieť dve úrovne: 

• družiny, ktoré každá tvoria tím koordinovaný svojim radcom; 

• oddielová rada, kde samotní radcovia tvoria tím, koordinovaný vodcom oddielu. 

Je to vlastne obdoba už opísaného systému Baden – Powella v Indii, kde velitelia skupín sami tvoria ešte jednu zvláštnu 
„veliteľskú“ skupinu. 

Často, hlavne v novozaložených oddieloch, kde radcovia ešte nemajú dostatočnú skúsenosť skautingu, vytvára vodca z 
jednotlivých radcov tzv. "radcovskú družinu". Radcovia tak v tejto "superdružine" prežívajú rolu svojich vlastných zverencov 
a môžu tak z druhej strany zažívať družinový život. 

CIELE DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU 

• Rozvinúť osobné a kolektívne schopnosti mladých ľudí prostredníctvom budovania ich individuálnych zručností, 
talentov a skúseností v družine a rozvíjaním ducha vzájomnej pomoci a podpory. 

• Rozvinúť konštruktívne vzťahy medzi mladými ľuďmi a dospelými navzájom, založené na vzájomnej dôvere, ktorá sa 
časom upevňuje a smeruje tak k spoločne zdieľanému dobrodružstvu. 

• Učiť sa žiť spoločne podľa demokratických princípov sebariadenia s pomocou a partnerstvom dospelých. To umožňuje 
mladým ľuďom prežiť na vlastnej skúsenosti dosahovanie dohody, riešenie konfliktov, vyjadrovanie sa pred inými a načúvanie 
iným, rozhodovanie a prijímanie rozhodnutí, spoluprácu a zdieľanie zážitkov, pocitov a skúseností, iniciatívnosť, schopnosť 
viesť, nesenie zodpovednosti… 

Vzájomným poznaním svojich predností a slabostí a celkovou zaangažovanosťou na spoločných cieľoch sa medzi členmi 
družiny vytvárajú vzájomné putá. Tieto putá sú dôležité z niekoľkých dôvodov: 

• Prispievajú k citovému rozvoju jednotlivca prostredníctvom zmyslu spolupatričnosti, súcitenia, vďačnosti a samotného 
silného priateľstva, ktoré by možno v iných podmienkach nikdy nevzniklo. 

• Vzájomne úzko prepojená skupina poskytuje stimulujúcu atmosféru, v ktorej je mladý človek schopný vynaložiť viac 
úsilia a dosiahnuť lepšie výsledky v oblastiach potrebných na dosiahnutie cieľov skupiny a upevnenie spoločného života. Svoje 
schopnosti sú členovia skupiny schopní poskladať dohromady ako tím a získať tak viac príležitostí pre zmysluplný zážitok z 
(náročnejších) aktivít - pre seba, i pre celú skupinu. 

• Tieto úzke zväzky umožňujú mladému človeku lepšie pochopiť zmysel zodpovednosti a solidarity. Sprvu mladý človek 
vykoná úlohu, príde na stretnutie, alebo niekomu pomôže preto, lebo je to "pravidlo hry." Ale ako rastie vo vzťahu záujmu a 
vzájomnej pozornosti, usiluje sa stále viac splniť svoje poslanie preto, lebo vie, že ostatní s ním rátajú a nechce ich sklamať. 

• Mladí ľudia, túžiaci po uznaní skupiny, sledujú, ako skupina reaguje na ich vlastné postoje a správanie. Na základe toho sú 
motivovaní k tomu, aby si viac všímali  svoje správanie a pracovali na zmene svojich postojov a správania: napríklad 
utiahnutejší jedinec je povzbudený k väčšej asertivite a naopak, malý "boss" sa učí, ako nechať miesto aj pre iných. 

• Nováčik, ktorý je pozvaný do skautského oddielu, má tendenciu spriateliť sa najprv s malou skupinou nových ľudí. 
Postupne, iste, sa spriatelí aj s ostatnými členmi oddielu. Avšak na začiatku je družina miestom, kde sa dokáže ľahšie zoznámiť 
nielen s ľuďmi, ale aj s družinovým spôsobom života a zodpovednosťou, ktoru aj on sám prispieva k životu družiny a tým sa 
rýchlo stáva platným a aktívnym členom družiny. 

VYTVORENIE DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU 

Družinový systém je potrebné citlivo a cieľavedome budovať – nevznikne len tak sám od seba. V tomto procese absolvujeme 
niekoľko krokov: 

VZNIK NOVÝCH DRUŽÍN 
Nový skautský oddiel je spravidla tvorený niekoľkými mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli jednoducho ten skauting skúsiť. V 
tom prípade je jednoznačne na dospelom vodcovi, aby prevzal vedenie v navrhovaní aktivít, ktoré by ich mohli zaujať a 
aby ich uvádzal do "pravidiel hry" - skautského spôsobu života. 

Spočiatku môžu všetci nejaký čas fungovať ako jeden tím. Nie je žiaden dôvod na to, aby ich vodca sám rozdelil do družín. 
Časom pravdepodobne príde na to, že sa mladí ľudia sami rozdelia do neformálnych skupiniek a tak položia základ nových 
družín v oddieli - na základe prirodzenej potreby, s ktorou nakoniec družinový systém od začiatku počíta! 
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Prostredníctvom vhodne zvolených aktivít sú mladí ľudia privedení k zisteniu, že prežitie mnohých atraktívnych zážitkov je 
možné iba vďaka spoločnému úsiliu celej skupiny. Skupina je tak privedená k tomu, aby sa sformovala a zorganizovala - 
ako družina v rámci skautského oddielu. A tak, fakticky, je to samotný fakt vzájomnej potreby spolupráce, ktorý vedie každého 
člena družiny k tomu, aby hral svoju úlohu v družine a tak umožnil sebe (a celej družine) zážitky, skúsenosti a osvojovanie si 
zručností, ktoré inak nie je možné získať. 

Vytváranie novej družiny sa tak javí ako spontánny proces, ktorý je ale v pozadí vyvolaný a moderovaný vodcom oddielu, 
ktorý však nevystupuje ako iniciátor, ale ako koordinátor vzniku družiny. Iniciátorom vzniku družiny je samotná potreba 
vzniku družiny. 

Pokiaľ je oddiel väčší a družín v ňom má vzniknúť viac, je potrebné tomuto procesu napomôcť napríklad tým, že zaradíme 
do programu hry a aktivity, ktoré vyžadujú rozdelenie na toľko skupín, koľko rátame do budúcnosti družín. Tým vytvoríme 
podmienky nato, aby sa mladí ľudia spontánne rozdelili na požadovaný počet skupín. Behom niekoľkých podobných aktivít sa 
zloženie jednotlivých „družstiev“ postupne utrasie a začnú sa vytvárať stabilné zárodky budúcich družín. V prípade, že sa 
družiny vytvárajú veľmi nevyrovnane (príliš silné – príliš slabé), je na vodcovi, aby vhodne a taktne do procesu zasiahol – 
napríklad tak, že s tých najsilnejších vytvorí „jadrá“ družstiev (kapitánov) a k nim sa postupne nabalia ostatní.  

V závere nám teda vzniknú skupiny, ktoré vznikli v podstate spontánne s minimálnym usmernením vodcu tam, kde to bolo 
potrebné.  

Zrodenie družín ešte neznamená, že družinový systém bude aj v skutočnosti fungovať. Aby sa tak stalo, je potrebné splniť 
potrebné podmienky pre jeho fungovanie. 

PODMIENKY FUNGOVANIA DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU 
Vytvorenie fungujúceho družinového systému vyžaduje nasledovné: 

VZŤAH PARTNERSTVA MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI A ICH DOSPELÝMI VODCAMI: 

Družinový systém nie je koncipovaný ako systém, v ktorom dospelý vodca vydáva rozkazy, ktoré skauti iba trpne vykonávajú.  

Rovnako nie je koncipovaný ani ako systém, v ktorom mladí ľudia jednoducho vyjadria svoje priania a túžby a dospelý vodca 
je od toho, aby všetko pre nich pripravil a splnil každé ich prianie. 

Je koncipovaný ako partnerstvo medzi mladými ľuďmi a ich dospelým vodcom, založené na dialógu a spolupráci. 

Dospelý vodca a jeho dospelí pomocníci sú členmi skautského oddielu, ale nie sú členmi tímov - družín. Majú tak v oddieli 
zvláštnu úlohu: napomáhať mladým ľuďom rozvíjať svoje vlastné schopnosti samostatnosti, solidarity, zodpovednosti a 
schopnosti napĺňať svoje záväzky voči družine, vedúc ich tak k naplneniu ich vlastných výchovných cieľov. 

ROZVÍJAJÚCA SA SAMOSPRÁVA: 

Princíp participácie mladých ľudí na správe a riadení svojej minispoločnosti sa uskutočňuje prostredníctvom vekových 
kategórií skautingu. 

Schopnosť mladých ľudí rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia je limitovaná: 

o vekom: iná bude, pochopiteľne, u vĺčat a zase iná u roverov; 

o skúsenosťou členov družiny: dvanásťročný skaut, ktorý je už v skautingu 3 roky, je určite samostatnejší a 
spôsobilejší než čerstvo zostavená družina štrnásťročných nováčikov. 

Z toho vyplýva konkrétny rozdiel v uplatňovaní samostatnosti družiny: 

o u mladších a menej vyspelých skautov môže mať podobu napr. výberu jednej z niekoľkých alternatív 
programu, ktoré im vodca predloží; zodpovednosť sa konkretizuje na prinesenie si potrebných pomôcok 
potrebných k aktivite a pod; 

o vo vyššej vekovej kategórii a vo vyspelejšom kolektíve sa rozhodovací proces môže rozšíriť napr. na výber 
témy a náplne letného tábora a zodpovednosť môže zahŕňať spravovanie táborových financií, zabezpečenie 
príprav na tábor a zostavovanie kompletného rozvrhu aktivít a pod. 

DEMOKRATICKÝ SYSTÉM: 

Družinový systém je určený na to, aby pomohol mladým ľuďom pochopiť podstatu fungovania demokratickej spoločnosti, a to 
prostredníctvom skúsenosti v družine. 

Demokracia je v skautingu založená na: 
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o tom, že sú brané do úvahy potreby a záujmy všetkých členov; to v sebe zahŕňa vždy úsilie o dosiahnutie 
konsenzu (teda nie autoritatívne diktovanie radcu družiny, či diktát väčšiny, ktorá jednoducho prehlasuje a 
ignoruje menšinu); 

o vernosti spoločným normám správania, založeným na skautskom Zákone; 

o skutočnosti, že skautský oddiel podporuje každého člena ako jednotlivca a každý jeho člen sa podieľa na 
zodpovednosti za bezproblémovú a efektívnu činnosť oddielu a podieľa sa na jej skvalitnení v prospech 
všetkých. 

Demokracia v skautingu je tak skutočne demokraciou, v ktorej má každý priamu účasť na vedení oddielu a družiny. Tým sa 
predchádza vzniku akýchsi "politických ministrán", lobovania, kampaniam za víťazstvo v hlasovaní a podobným neduhom na 
pôde skautského oddielu. 

ZAANGAŽOVANIE KAŽDÉHO ČLENA - SO SKUTOČNOU ZODPOVEDNOSŤOU: 

Štruktúra družiny vyžaduje, aby každý jej člen hral v rámci družiny aktívnu úlohu. Tým je vtiahnutý do praktickej a 
konkrétnej zodpovednosti voči potrebám a blahu celej družiny. Zodpovednosť sama musí byť, prirodzene, primeraná rozvoju a 
skúsenosti mladého človeka, ktorý ju nesie. 

Jednou z úloh, zahŕňajúcich v sebe veľkú zodpovednosť, je práve úloha družinového radcu. Je to on, ktorý koordinuje činnosť 
družiny, pomáha jej členom v dosahovaní konsenzu a cieľov, za ktorými smerujú, zastupuje ich v oddielovej rade, pomáha 
koordinovať aktivity zahŕňajúce celý oddiel a pod. Táto úloha je preto prirodzene určená najskôr pre starších a skúsenejších 
skautov v družine. 

Menovanie radcu družiny je samo o sebe súčasťou demokratického procesu, vzájomného konsenzu (dohody) členov družiny 
na jednej strane a dospelého vodcu na strane druhej. 

ODDIELOVÁ RADA: 

Družinový systém vyžaduje, aby v oddiele fungovala stabilná oddielová rada, ktorá sa pravidelne schádza. Je zložená z 
radcov družín a vodcu oddielu. Je to príležitosť pre radcov družín a dospelého vodcu spoločne dospievať k rozhodnutiam a 
zaoberať sa plánovaním a organizáciou aktivít, prediskutovať problémy a pod. 

Ako sme už naznačili, v niektorých oddieloch radcovia spolu s vodcom tvoria nielen oddielovú radu, ale radcovskú družinu, 
kde radcovia družín sú členmi a vodca oddielu radcom (resp. oddielový radca). Výhoda tohto systému sa prejaví hlavne v 
mladšom a menej skúsenom oddieli. Radcovia získavajú prostredníctvom aktivít radcovskej družiny skúsenosti a zážitky, ktoré 
sú o to cennejšie, ak radcovia (napr. v novozaloženom oddieli v meste, kde nikdy dovtedy skauting nejestvoval) nemali 
možnosť predtým prejsť normálnym skautským životom v družine a chýba im skúsenosť skautingu. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ODDIELU: 

Na tomto stretnutí, kde sa spolu zídu všetci členovia oddielu spolu s radcami a s vodcom a jeho dospelými pomocníkmi, je 
príležitosť pre spoločnú diskusiu mladých ľudí s vodcom oddielu, na hodnotenie dosiahnutých úspechov, hodnotenie 
samotného života oddielu, hľadanie východísk a riešenia spoločných problémov, hľadanie spoločného konsenzu ohľadom 
sporných otázok a - prirodzene - je to aj miesto, kde sa oslavujú úspechy! 

SÚDRŽNOSŤ MEDZI VŠETKÝMI ČLENMI A SKAUTSKÝM ODDIELOM: 

Popri živote v skautskej družine je tu ešte aj život v skautskom oddiele, ktorý je potrebné tiež brať do úvahy! Letný tábor, 
projekty zamerané na ochranu životného prostredia, či pomoc obci a pod. vyžadujú zaangažovanosť a spoločnú činnosť celého 
oddielu a všetkých jeho členov - pochopiteľne, pri zachovaní času a priestoru aj na samostatnú činnosť jednotlivých družín 
počas týchto období a aktivít. 

PRÍLEŽITOSŤ SKÚSIŤ SI TÍMOVÚ PRÁCU AJ S OSTATNÝMI ČLENMI ODDIELU: 

Popri potrebe prináležať k malej zohratej skupinke, mladí ľudia vo veku dospievania cítia potrebu rozšíriť svoje sociálne 
horizonty a skúsiť spoločnú prácu aj s inými ľuďmi mimo svojej družiny. Preto je vhodné občas vytvárať "dočasné tímy", 
zložené z rôznych ľudí rôznych družín (napr. táborové družiny a pod.), kde môžu mladí ľudia nejaký čas spoločne žiť a 
pracovať - bez toho, aby zanikla dovtedajšia "oficiálna" družina. 
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OHRANIČENÉ VEKOVÉ ROZPÄTIE: 

Družinový systém prináša najväčšie výchovné výsledky vtedy, keď: 

o umožňuje družinám pracovať so stupňom samostatnosti primeraným veku ich členov; 

o stimuluje úzke vzťahy medzi členmi tímu. 

V tejto oblasti treba najviac brať do úvahy vekové rozdiely vo vnútri družiny. 

Všeobecne platí, že družina funguje najlepšie vtedy, ak vekové rozpätie vo vnútri družiny nie je väčšie než 3 až 4 roky. je to 
preto, lebo starší členovia družiny dokážu motivovať tých mladších k rozvoju a výchove, naopak, mladší motivujú starších k 
väčšej zodpovednosti a dávajú im príležitosť cvičiť sa v pomoci mladším v ich vývoji. 

Ak je ale vekové rozpätie väčšie, výchovný dopad na družinu sa rapídne zmenšuje. To preto, lebo vekový rozdiel medzi 
najmladším a najstarším členom družiny je tak veľký, že tí menší na jednom konci rozpätia sa budú cítiť ako "tí malí" a naopak, 
tí najstarší budú podliehať tendencii neformálne sa "preskupiť" tam, kde budú obklopení vrstovníkmi. 

ÚLOHA DOSPELÉHO VODCU V DRUŽINOVOM SYSTÉME 

O úlohe dospelého vodcu v tíme, ktorým je oddiel a jednotlivé družiny, sme už podrobne hovorili v časti „Podpora dospelých“. 
Teraz sa preto iba v krátkosti dotkneme špecifických požiadaviek, ktoré na vodcu kladie samotný družinový systém: 

• pochopenie, akým spôsobom asociácia tímov (čiže oddiel zložený z družín) funguje ako demokratický samosprávny 
systém; 

• pomoc pri dosahovaní konsenzu pri dosahovaní cieľov a pri organizovaní aktivít, potrebných na ich organizovanie; 

• obohatenie ideí a návrhov mladých ľudí a poskytnutie možností smerujúcich k rozvoju smerom k výchovnému cieľu; 

• sledovať a pochopiť dynamiku družiny a viesť ju konštruktívnym smerom; 

• lepšie zhodnotiť, čo je v silách mladých ľudí dosiahnuť a zabezpečiť ich (a nielen ich) telesnú a citovú bezpečnosť; 

• schopnosť vzoprieť sa pokušeniu uľahčiť si život tým, že všetko ako vodca zorganizuje sám; 

• nesnažiť sa mladých ľudí tlačiť ďalej, než si sami trúfajú, že môžu urobiť; a pod. 

• posúdiť či a kedy a ako zasiahnuť z pozície autority, napr. v prípade konfliktu a pod. 

ETAPY VÝVOJA DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU 

Družinový systém sa do veľkej miery rozvíja lineárne od modelu „so silným postavením oddielu“ po model oddielu „so 
silným postavením družiny“. 

ODDIEL „SO SILNÝM POSTAVENÍM ODDIELU“ 

Tento model sa výborne uplatňuje pri družinách, ktoré sú alebo v mladšej vekovej kategórii, alebo sú málo skúsené a nie sú 
schopné ešte samostatne pracovať. Ak chceme vidieť príklad takto vedeného oddielu, stačí si pozrieť niektorú z klasických kníh 
Jaroslava Foglara, napríklad „Náš oddíl“, „Z Bobří hráze“ a podobne. 

Hlavné znaky tohto systému sú nasledovné: 

• Program je v podstate plne v rukách oddielového vodcu. On vypracováva aktivity, tvorí hry, určuje program táborov, 
výprav a podobne. 

• Ťažisko je na oddielovej schôdzke. Na nej sa realizujú hlavné hry a aktivity, na nej vlastne „drčí“ život oddielu. 

• Družiny fungujú ako tímy, ale náplň ich samostatnej činnosti v podstate spočíva iba v plnení úloh, ktoré boli družinám 
zverené na oddielovke. Samotný vlastný program družín je vlastne iba doplnkom týchto aktivít (nejaká hra a pod.). 

• Radcovia sú v podstate iba realizátormi programu, ktorý vzniká na oddielovej úrovni – jedno, či je dielom vodcu 
samotného, alebo oddielovej rady. 

Ak si pozrieme tradičný „foglarovský“ príklad, tak vidíme oddiel, ktorý sa schádza na oddielové akcie dvakrát týždenne 
(oddielovka + nedeľná výprava) a popri tom sa družiny schádzajú ešte raz do týždňa, aby splnili úlohy, ktoré na oddielovke 
dostali. 

ODDIEL „SO SILNÝM POSTAVENÍM DRUŽINY“ 
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Tento model predstavuje opačnú stranu rozpätia družinového systému. Výborne sa uplatňuje v družinách starších vekových 
kategórií, ktoré sú už dostatočne zohraté a skúsené. Má nasledovné znaky: 

• Program je z veľkej časti tvorený na úrovni družín: sú to družiny samotné, ktoré určujú plán a náplň svojich aktivít 
a v spolupráci s vodcom sa cieľavedome podieľajú na vlastnom raste a dosahovaní jednotlivých stupňov napredovania. 

• Ťažisko aktivít sa presúva na družinové schôdzky. Je to družinovka, na ktorej sa pracuje na dosahovaní osobných 
i spoločných cieľov a kde sa určuje aj stratégia ich dosahovania. 

• Oddiel sa stále viac presúva do oblasti „koordinátora“ aktivít jednotlivých družín. Samotný oddielový program je z veľkej 
miery – až úplne – tvorený družinami. 

• Radcovia tvoria spolu jeden tím – oddielovú radu – ktorá v podstate prakticky samostatne riadi oddiel a nesie zaň 
zodpovednosť; vodca sa stále viac presúva do pozície „vznešeného cudzinca“, ktorého úloha viac než vo vedení spočíva v rade, 
skúsenosti a až v nevyhnutnom prípade aj v autoritatívnom zásahu. 

Tento model predstavuje cieľ, ku ktorému družinový systém smeruje. Majme na pamäti, že ak z hľadiska organizačného je 
základnou bunkou skautskej organizácie oddiel, tak z hľadiska výchovného je základnou bunkou skautskej výchovy práve 
družina a všetky ostatné štruktúry – oddiel, zbor, oblasť, náčelníctvo – sú tu len a jedine preto, aby tieto družiny mohli 
nerušene a voľne pracovať! Preto čím silnejšie budú družiny a čím viac budú schopné podieľať sa na činnosti a výchovnom 
programe oddielu, tým efektívnejšie bude oddiel spĺňať svoju úlohu. 

IDEÁLNY POČET ČLENOV V DRUŽINE 

Na počiatku družinového systému stál nápad Baden – Powella rozdeliť svoju stotinu do družstiev po 6 až 8 mužov. Neskôr, pri 
obliehaní Mafekingu, rozdeľoval chlapcov, ktorí plnili pomocné úlohy, do skupiniek po piatich. Podobne prvý skautský tábor 
na Brown Sea bol založený na malých skupinkách po piatich chlapcoch.  

Súčasné štúdie ukazujú, že už spomenutá tendencia mladých ľudí vytvárať partie a tlupy ukazuje, že počet členov takejto 
partie sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 6 – 9 členov. 

Mnoho skautských vodcov jednoznačne obhajuje počet členov družiny 8, pretože umožňuje pri hrách ideálne delenie na 
polovice, či štvrtiny. 

V zásade možno povedať, že 5 ľudí predstavuje asi nejmenší možný počet členov družiny, pretože družina s menším 
počtom členov už nemá dostatok síl a prostriedkov na uskutočňovanie úloh a fungovanie tímu. Keďže číslo 5 predstavuje 
„extrémnu“ hranicu, v prípade, že bude na družinovke chýbať čo len jeden člen družiny, družina sa dostane za nefunkčnú 
hranicu. Preto je možné povedať, že spodná reálna hranica počtu členov v družine je asi 6. 

Horná hranica je určená číslom 9: nad tento počet sa už družina mení z malej skupinky na skupinu, v ktorej už nie je 
zaručený podiel každého na spoločnej činnosti, osobný prístup ku každému jednotlivcovi a tímová práca začína byť 
neohrabaná. Keďže číslo 9 je dosť nepraktické (nie je napríklad deliteľné 2), možno povedať, že reálna horná hranica počtu 
členov družiny je asi 8. 

Skutočný počet členov v družine bude ovplyvnený mierou jej samostatnosti: 

• Oddiel „so silným postavením oddielu“ nevyžaduje, aby družina pracovala na svojom programe úplne samostatne. 
Program je sústredený na oddielovej úrovni a súťaženie pri hrách a aktivitách neprebieha na úrovni družín, ale oddielu. Družiny 
sú miestami, kde sa spoločne riešia úlohy, ktoré boli načrtnuté na oddielovkách a oddielových akciách. Vtedy je výhodné 
prikloiť sa k menšiemu počtu členov družín, čiže 6, ba dokonca (ak to dochádzka umožňuje) až 5. Tak sa zabezpečí 
dokonalá účasť každého člena na riešení úloh a živote družiny. 

• Oddiel „so silným postavením družiny“ naopak presúva ťažisko programu a činnosti do družín. Súťaže a hry sa teda 
odohrávajú z väčšej časti v rámci samotnej družiny a družina preto musí byť schopná vytvoriť aspoň dve fukčné „poddružiny“, 
aby sa tieto aktivity mohli konať na družinovej úrovni. V tom prípade je ideálny počet členov družiny 8, ba v skutočne 
samostatnej a vyspelej družine by sa dal uvažovať aj počet 10, rozdelený na dva tímy po 5 mladých ľuďoch. Hoci v tomto 
druhom prípade sa už vlastne družina začína podobať miniatúrnemu oddielu s dvomi družinami. To ale nemusí byť vôbec na 
škodu a ako forma vzniku nového oddielu to vôbec nie je zlý nápad! 

POSTAVENIE RADCU V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH VÝVOJA 
Funkcia radcu družiny je funkcia, ktorá má obrovský dopad na celkovú výkonnosť družiny. Byť radcom neznamená 
presadzovať v družine svoju vôľu, ale znamená to v prvom rade vedieť načúvať členom družiny, pomôcť im pochopiť, 
ako funguje a čo znamená družinový systém a koordinovať ich činnosť ako tímovú. 

Radca preto musí byť dostatočne vyspelý, aby bol schopný túto funkciu zastávať a musí mať dostatočné skúsenosti s 
fungovaním skautskej družiny. Zatiaľ čo dospelý vodca má vplyv na voľbu radcu družiny, členovia družiny musia byť do 
voľby priamo zaangažovaní - to preto, lebo novozvolený radca družiny musí byť akceptovaný všetkými ostatnými členmi 
družiny. Pozvanie členov družiny zo strany vodcu na rozhovor o tom, koho považujú za najschopnejšieho a najpripravenejšieho 
na túto funkciu, môže byť jedným zo spôsobov, ako ich do procesu zaangažovať. 
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Funkcia a postavenie radcu v družine sa, pochopiteľne, mení v závislosti od stupňa rozvoja družinového systému. 
V zásade môžeme tieto zmeny do určitej miery stotožniť s jednotlivými vekovými kategóriami: 

VĹČATÁ 

V tejto oblasti vlastne ešte družinový systém nejestvuje. Vlčiacký oddiel je typickým predstaviteľom oddielu „so silným 
postavením oddielu“. Hoci jednotlivé „šestky“ majú svojich zvolených radcov „šestníkov“, predsa na každej aktivite družiny je 
prítomný dospelý vodca a je to on, kto reálne družinu vedie. Radcovia síce plnia určité úlohy, ktoré im vodca zveruje podľa 
svojho uváženia, ale miera ich vlastnej samostatnosti je v podstate nulová. 

MLADŠÍ SKAUTI 

V tomto období sa družinový systém začína rozvíjať. Miesto dospelého vodcu zaujme starší skaut – najčastejšie rover – ktorý 
sa stáva radcom družiny a je na túto úlohu pripravený radcovským kurzom. Jeho úlohou je začať (s pomocou dospelého vodcu 
„v pozadí“) budovať v družine skutočný tím. Sprvu síce je on tým hybným motorom a organizátorom družiny, ale postupne do 
tejto činnosti vťahuje aj ostatných členov družiny, ktorí sa stále viac a viac podieľajú na vedení družiny a na z toho 
vyplývajúcej zodpovednosti. 

STARŠÍ SKAUTI 

Radca – rover sa v tejto etape sťahuje nabok a jeho miesto zaujíma člen družiny, ktorý bol na túto funkciu na určitý čas 
družinou zvolený. Je to systém podobný ako u vĺčat a jeho cieľom je, aby sa vo funkcii radcu postupne striedali všetci členovia 
družiny. Títo radcovia neabsolvujú žiaden špecializovaný radcovský kurz. namiesto toho majú po ruke „supervíziu“ vo forme 
bývalého radcu – rovera, ktorý poskytuje novým radcom z radov družiny potrebnú pomoc a naďalej organizuje aktivity, ktoré 
družina sama nemôže organizovať: či už pre svoju náročnosť, alebo jednoducho preto, že sa jedná o aktivity, ktoré majú byť pre 
družinu prekvapením a spestrením jej života. V pomere k celkovému objemu aktivít ale predstavujú iba malý zlomok. 

ROVERI 

U roverov sa už predpokladá úplné fungovanie družinového systému. Radcami družiny sú roveri – rovesníci ostatných 
roverov v družine. Supervízia prechádza na plecia vodcu, ktorý bdie nad životom družiny a v prípade potreby do jej života 
a činnosti múdro zasahuje, ale vo veľkej väčšine im prenecháva naprostú voľnosť a slobodu spolu z nej vyplývajúcou 
zodpovednosťou. 

VŠEOBECNÉ POSLANIE RADCU V DRUŽINE 

Rdca v družine je vlastne do veľkej miery zástupcom vodcu oddielu. Preto aj jeho funkcia v družine je veľmi podobná 
funkcii dospelého vodcu s tým rozdielom, že zatiaľ čo vodca hrá úlohu „vznešeného cudzinca“, teda niekoho, kto stojí vedľa 
oddielu a stimuluje ho, ale sám doň vlastne akoby nepatrí; úloha radcu je v tomto smere podstatne aktívnejšia, nakoľko radca je 
členom družiny, je mladým človekom, pre ktorého skauting jestvuje a na aktivitách svojej družiny sa aj plne zúčastňuje. 

Poslanie radcu v družine je nasledovné: 

• zvolávať stretnutia družiny; 

• koordinovať družinový program; 

• starať sa o to, aby sa všetci členovia družiny aktívne a rovnako podieľali na vedení družiny, tvorbe jej programu a na 
zodpovednosti – v praxi občas trochu „pribrzdiť“ tých, ktorí si začínajú príliš presadzovať svoje na úkor iných a naopak 
povzbudiť a posmeliť tých menej smelých a utiahnutejších; 

• rozvíjať tímovú prácu a mieru samostatnosti všetkých členov družiny; 

• zúčastňovať sa na oddielovej rade a podieľať sa tak na tímovom vedení oddielu a prezentovať na rade postoje, želania 
a názory svojej družiny; 

• nepresadzovať svoje predstavy a názory, ale byť do veľkej miery inšpirátorom a facilitátorom vlastného života družiny. 

V podstate pre radcu platia rovnaké prístupy a metódy, aké boli opísané v časti „Podpora dospelých“ o vedení tímu. 

RADCA DRUŽINY A VODCA ODDIELU 

Vodca oddielu musí nechať radcom vo fungujúcom družinovom systéme dostatok slobody, voľnosti a zodpovednosti. 
Niekedy to môže byť ťažké. Každý vodca má predstavu dobre fungujúceho oddielu a keďže má viac skúseností, mylsí si, že vie 
lepšie odhadnúť, čo bude pre oddiel užitočné a dobré (čo je často pravda). Ak vidí, že radcovia robia niečo (podľa neho) 
chybné, má často nutkanie zasiahnúť a „napraviť to“. Práve tomuto pokušeniu sa ale vodca musí učiť odolávať. Robenie chýb 
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je súčasťou výchovného procesu a tak ako každý skaut, aj radca má právo na robenie chýb. V takom prípade sa síce oddiel 
možno nebude zdať tak skvelý a bezchybný, ako by si to vodca želal, ale skutočný výchovný efekt bude nepochybne veľký! 

Sú ale aj okamihy, kedy vodca naopak musí zasiahnúť! Kedy? 

• Ak škoda spôsobená družine chybou radcu presiahne predpokladaný výchovný efekt: Ak radca zle organizuje jednu 
aktivitu fungujúcej družiny, nie je nutné, aby vodca zasiahol a chybe predišiel. Družina je dostatočne silná a jeden neúspech ju 
nijako neoslabí. Naopak, poučí sa z krachu akcie a nabudúce ju už naplánuje bezchybne. Ak ale radca napríklad potláča tímovú 
prácu družiny, či koná niečo, čo družinu rozkladá a vnáša do nej konfrontačnú atmosféru, je na mieste, aby vodca zasiahol 
a predišiel tak rozkladu družiny. 

• Ak hrozí ublíženie, či iná vážna ujma: vodca nemôže riskovať, že radcová chyba niekomu spôsobi telesné, či vážne 
citové zranenie, alebo povedie k inému objektívnemu nešťastiu, či veľkej škode na majetku a pod. V tom prípade je tiež nutný 
okamžitý, ale citlivý a taktný zásah dospelého vodcu. 

Akým spôsobom by mal vodca pri zásahu postupovať? 

V prípade technickej chyby, či v iných malých chybičkách stačí jednoduchá poznámka. 

V prípade charakterovej chyby je dobré pamätať na zásadu: chváliť verejne, napomínať a karhať súkromne. Táto zásada platí 
vo vzťahu ku všetkým členom oddielu. V prípade radcu ale je niekedy nutná výnimka, pretože radca je osoba, ktorá svojim 
počínaním silne ovplyvňuje život a výkonnosť celej družiny a tím aj celého oddielu. Môžeme preto v prípade radcu použiť 
nasledovný postup: 

• súkromné napomenutie medzi štyrmi očami (vodca – radca); 

• ak sa radca nemieni napraviť (nesnaží sa o to a ďalej spôsobuje svojim správaním škodu) napomenúť ho poloverejne, 
spravidla na zasadaní oddielovej rady, či menej formálne v prítomnosti jedného, či dvoch iných ľudí z vedenia oddielu; 

• ak ani potom nedochádza k náprave, predostrieť problém družine a pomôcť, aby sa družina sama s problémom 
vysporiadala. 

A pri všetkom mať na pamäti zásadu: „Všetko s láskou!“ 

OSTATNÉ FUNKCIE V DRUŽINE 

Z celej palety funkcií a zodpovedností potrebných pre bezchybné fungovanie družiny, môže dospelý vodca viesť každého 
mladého človeka smerom k jeho oblasti záujmov, majúc na mysli jeho možnosti a schopnosti. Úlohy, ktoré im vodca dáva, 
nesmú byť tak náročné, aby viedli k neúspechu, na druhej strane ale musia byť pre mladého človeka dostatočnou výzvou na 
to, aby boli pre neho stimulom rastu a rozvoja. 

Vodca a družina sa môžu navzájom dohodnúť na dĺžke obdobia, počas ktorého bude jeden mladý človek zastávať zverenú 
funkciu a po skončení danej doby sa funkcia uvoľní a možnosť vyskúšať si ju dostane zase niekto iný. V žiadnom prípade by 
funkcia v družine (azda ani u radcu) nemala byť funkciou "doživotnou". 

Hoci sa jednotlivé funkcie od seba líšia náročnosťou a mierou zodpovednosti, pre fungovanie družiny sú všetky potrebné. Ak sa 
členovia družiny pravidelne vyhýbajú niektorej funkcii, alebo sa ju pokúšajú "našiť" na nič netušiaceho nováčika, alebo, 
naopak, sa usilujú získať jednu a tú istú funkciu, je tu zásadný problém a je na mieste ho ihneď vyriešiť.  

Funkcia, úloha - to sú zároveň miesta, kde môže vodca "naostro" sledovať a hodnotiť skutočné kvality jednotlivca. 

Družinový systém jednoznačne ráta s tým, že podiel členov na vedení a živote družiny sa realizuje nielen účasťou na 
rozhodovaní a aktivitách, ale aj plnením konkrétnej úlohy v prospech celku družiny. Tým sa každý člen rozvíja vo oblasti 
spolupatričnosti a zodpovednosti. 

Funkcií, ktoré môžu v družine jestvovať, je veľké množstvo – uvádzame aspoň niekoľko príkladov možných funkcií: 

Podradca spolupracuje s radcom na vedení družiny, zastupuje ho, pri delenom programe (nováčkovia + starší skauti) vedie 
vyspelejšiu skupinu (radca sa ako skúsenejší venuje menej samostatným a ostrieľaným nováčikom). 

Pokladník spravuje družinové financie a vyberá aj oddielové príspevky. 

Tajomník sa stará o písomnosti družiny, archiváciu diplomov, ocenení, korešpondencie a pod. 

Kronikár vedie kroniku družiny. Robí záznamy na družinových akciách. 

Ubytovateľ zabezpečuje ubytovanie/táborisko na výpravách, vyberá vhodné spoje a dopravu. 

Hospodár sa stará o družinový majetok a jeho údržbu. 

Fotograf má na starosti fotodokumentáciu družinových aktivít. 

Kuchár na výpravách varí, alebo (ešte lepšie) vedie varenie. 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________50 

ETAPY VÝVOJA DRUŽINY 

Tak, ako sa v oddiele rozvíja družinový systém, rozvíja sa postupne aj samotná družina a mení sa z „hlúčiku bezradných 
nováčikov“ postupne až na skutočné bratstvo. 

V ceste, ktorú pritom družina absolvuje, môžeme rozoznávať dve základné „stanice“: 

• tím a 

• komunita. 

DRUŽINA AKO TÍM 
Charakteristickým znakom tímu je spoločná práca jeho členov na spoločných cieľoch. Tím tak pripomína organizmus, ktorý 
spoločne žije spoločný život a smeruje k jednému cieľu, pričom jeho jednotliví členovia sú analógiou jeho jednotlivých 
orgánov: každý je na svojom mieste a uskutočňuje svoju špecifickú úlohu v harmónii s ostatnými pre dobro celého organizmu – 
družiny. 

Môžeme teda definovať v podstate tri základné predpoklady fungovania tímu: 

• malý počet členov (6 – 9) 

• vedúci (vodca, radca, facilitátor tímu – najlepšie prirodzene ustanovený formou konsenzu) 

• spoločný cieľ 

Prvý krok pri prerode „hlúčika bezradných nováčikov“ na fungujúci tím je dokonalé spoznanie toho, čo každý jeden z nich 
prináša do družiny a čo môže byť pre život družiny využité. 

SPOZNANIE TÍMOVÝCH ZDROJOV 

Prvým predpokladom je vzájomné spoznanie sa členov družiny. Je potrebné venovať tejto fáze dostatok času. Družina ešte 
nie je vôbec schopná podávať nejaký výkon v zmysle dosahovania nejakých cieľov. Celý dôraz sa presúva na vzájomné 
spoznanie sa členov družiny a na to sú zamerané aj jej aktivity, spravidla hry, či iné zážitkové dobrodružstvá. Je na vodcovi, 
aby takéto aktivity pripravil a zrealizoval. Výber aktivít by mal byť pritom tak široký, aby pokryl všetky oblasti 
vzájomných schopností: mali by to byť teda aktivity, ktoré umožnia odhaliť telesné schopnosti, povahu, temperament, 
vedomosti, inteligenciu, vynaliezavosť, vodcovské a organizačné schopnosti, plánovací talent a pod. 

Pri tomto vzájomnom spoznávaní vychádzajú najavo aj družinové zdroje. Zahŕňajú v sebe vlastne všetko, čím družina môže 
disponovať, hmatateľné i nehmatateľné, počnúc vreckovým nožom cez schopnosť riešiť problémy až po pekné počasie, ktoré 
družina dokáže využiť na skvelú výpravu. Nás zaujímajú hlavne tie zdroje, ktoré sú ovplyvniteľné a ktoré prinášajú so sebou 
členovia družiny. 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

Schopnosť ľudskej mysle vynachádzať a zlepšovať je obrovská. Najväčšou prekážkou našej schopnosti myslieť novými 
a originálnymi spôsobmi je spravidla iba naše vlastné myslenie. Schopnosť zmeniť svoje doterajšie návyky a vykročiť na novú 
cestu je nepochybne tou najväčšou výzvou, s akou sa v živote stretáme! 

Táto skutočnosť platí nielen o jednotlivcoch. Dnes už vieme, že aj skupina ľudí má svoju vlastnú psychológiu a správa sa ako 
skutočná „kolektívna bytosť“, ktorá je viac, než len súhrnom jej členov. Aby mohli byť ľudské zdroje prebudené a využité, je 
potrebné vytvoriť predpoklady pre to, aby tieto schopnosti tímu neboli zablokované a naopak boli vyprovokované 
k činnosti. 

V autoritatívnom prostredí sa kreativita nemôže prejaviť. Robotník v automobilke, ktorý pri výrobnom páse zbadá kaz na 
výrobku, nemá žiadnu možnosť uplatniť svoju iniciatívu pri náprave chyby, pretože nemá žiadnu možnosť zastaviť výrobný 
pás… V okamihu, keď automobilky umožnili robotníkom zastaviť výrobnú linku v prípade, že objavili chybu na výrobku, 
výrazne stúpla kvalita výroby a rýchlosť výroby klesla iba nepatrne.  

Družina sa tiež môže podobať výrobnému pásu, kde radca všetko nalinkuje a ostatní nemajú čancu zasiahnúť do behu života 
družiny, či aktivity. Nie je to ale vôbec dobré. Platí zásada, že ľudské zdroje sa aktivujú tým viac, čím viac má jednotlivec 
možnosť aktívne vstupovať do diania a reálne ho ovplyvňovať. Obohacuje to jednak jednotlivca, ktorý sa takto sám rozvíja, 
ale  aj samotnú družinu, ktorá je takto obohatená o nové myšlienky, nápady a pohľady jej členov. 

Druhý faktor, ktorý ovplyvňuje aktivizovanie družinových zdrojov, je ich využívanie. Ak budete mať v družine vynikajúceho 
hudobníka, ktorý ale nebude mať ako uplatniť svoje schopnosti, bude táto možnosť pre družinu stratená. Je na vodcovi (a 
radcovi), aby si všímal tieto schopnosti a vytváral vhodnú situáciu nato, aby boli v družine všetky zdroje využívané a tak 
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rozvíjané. Je to zároveň požiadavka výkonnosti tímu, ktorý môže dosahovať výborné výsledky jedine vtedy, keď bude schopný 
využívať a disponovať so všetkými svojimi zdrojmi. 

Každý člen družiny prináša do kolektívu svoje vlastné vklady. Nikto preto nemôže byť „odstavený“ na okraj tímu – inak by 
aj sám tím bol ochudobnený o jeho schopnosti, pričom práve oni môžu predstavovať pre tím obrovský skok dopredu. 
Pamätajte: každý človek má veľké množstvo schopností v vlôh, ktoré obohacujú tím. Ak sa vám zdá, že niekto je tímu iba 
na príťaž, chyba nie je v ňom, ale vo vás: pozerajte sa pozornejšie a hľadajte, kým jeho schopnosti neobjavíte a bevyvediete na 
povrch! 

Ďalším faktorom využitia zdrojov je informovanosť. Tvorivý prístup k situácii je možný len u človeka, ktorý je so situáciou 
oboznámený. Je potrebné, aby pri každej aktivite boli všetci členovia tímu dôkladne oboznámení s tým, prečo sa aktivita robí, 
čo má vyriešiť, k čomu slúži, aký je jej prinvíp a podobne. Príklad: Ak pošlete chlapcov do lesa po dvojmetrové drevené tyče, 
ich možnosť tvorivo sa  podieľať na práci je mizivá: nevedia na čo budú tyče slúžiť a preto im nezostáva nič, než mechnicky 
úlohu splniť – pričom sa možno ukáže, že výsledok nesplní očakávania. Ak ale chlapcom vysvetlíte, že do večera je potrebné 
postaviť kuchyňu a nad ňu prístrešok a na ten je potrebné získať dostatok tyčí, ich práca bude jednak omnoho efektívnejšia 
(pretože neprinesú dvojmetrové tyče, z ktorých možno polovica bude na konštrukciu nevhodná, ale rovno tyče vhodné na stavbu 
prístrešku) a nie je vylúčená ani nová myšlienka, ktorá celú prácu podstatne skvalitní (napríklad namiesto tyčí použiť 
konštrukciu kotvenú kúsok ďalej o blízke stromy). 

MATERIÁLNE ZDROJE 

Je to všetko, čo má družina k dispozícii: výstroj skautov, družinový majetok, dostupné materiály… v tomto smere nie je 
potrebné robiť žiadnu vedu. Je ale dobré, ak si položíme dve otázky: 

• Ak nie sú potrebné zdroje k dispozícii, sme schopní improvizovať, alebo jednoducho aktivtu zrušíme pre „nedostatok 
materiálu“? Dokážeme kreatívne reagovať na zmenu počasia, zmeškanie autobusu, chýbajúce drevo na tábore a pod.? 

• Využívame materiál, ktorý máme k dispozícii tvorivo? Vieme nájsť stále nové a nové uplatnenia pre staré známy 
predmety? 

ÚLOHA VODCU 

Vodca nemusí byť tým, kto všetko vie a má všetky schopnosti a zručnosti. Omnoho lepšie je, ake dokonale vie, kto z jeho 
zverencov danú zručnosť, vedomosť, či schopnosť má a vie ho povolať v pravom čase na pravé miesto. 

Znamená to, že vodca sám je zodpovedný za to, aby poznal všetky zdroje a zabezpečoval ich využívanie? Ani to nie. Múdry 
a opatrný vodca je ochotný delegovať vedenie na niekoho, kto má v tomto smere väčšie skúsenosti, či má väčšie predpoklady 
riadiť tím v danej situácii. 

V konečnom dôsledku je teda na vodcovi, aby členom tímu poskytoval: 

• možnosť čo najdokonalejšie sa navzájom spoznávať; 

• možnosť zmysluplne využívať svoje schopnosti; 

• možnosť čo najviac sa podieľať na riadení tímu a na rozhodovaní; 

• dostatok informácií pre tvorivý prístup k problémom; 

• dostatok dôvery a zodpovednost. 

ROZVÍJANIE TÍMOVÉHO DUCHA 

Tímový duch je v podstate silný pocit, vedomie spolupatričnosti členov družiny navzájom a príslušnosti k družine. Je možné ho 
rozvíjať rôznymi spôsobmi.  

INSÍGNIE A ZVLÁŠTNOSTI 

Ich úlohou je odlíšiť družinu od ostatných družín a pri zachovaní jednoty (rovnaký kroj, spoločný oddiel) zvýrazniť čo najviac 
túto odlišnosť a jedinečnosť: 

Družinové meno - vyjadruje ideál družiny. Je to spravidla meno zvieraťa (totemové zviera), ktorého vlastnosti oslovili členov 
družiny a chcú sa mu podobať; alebo je to aj iné meno, prebraté z oddielovej mytológie, alebo odinakiaľ. Väčšinou sa ale 
zachováva spojitosť s prírodou. Meno družiny by malo byť pre družinu čímsi posvätným, čímsi, čo vyjadruje ich city a túžby, 
ich pohľad na skautský ideál.  
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Insígnie družiny - Je to vlajka družiny, na ktorej je vyobrazený symbol, reprezentujúci názov družiny a družinová nášivka na 
kroji. Nič ale nebráni vytvoriť si aj ďaľšie insígnie (pri zachovaní pravidiel o kroji), hlavne v neoficiálnej a polooficiálnej 
oblasti: družinové tričko, rovnaké „slameňáky“ na výpravách a pod. 

Pokriky - „bojový“ pokrik (pri prepadoch táborov, hrách), víťazný pokrik, pochvalné „mručanie“, vyjadrenie úžasu, radosti, 
smútku, predstavovací pokrik, slávnostný pokrik - je len na družine, koľko ich je. Sú mnohokrát veľmi originálne a sú 
vyjadrením družiny samotnej.  

Kronika družiny - je pamäťou družiny. V nej sa vlastne uchováva história družiny, z ktorej plynú tradície a vytvárajú sa tak 
korene, ktoré premieňajú „nahromadenie“ skautov na niečo, čo má hodnotu samo v sebe. 

Ostatné špecifiká - družina môže mať svoje vlastné pozdravy, vlastnú „hymnu“, vlastné družinové obrady (prijatie nováčika, 
oslava narodenín, skautských menín, …), „totemy“, „mocné predmety“, Tabu - záleží len na fantázii a tvorivosti radcu a členov 
družiny. Dobre fungujúca družina si po čase vytvorí svoje vlastné zvyky a tradície. 

Nato, aby tieto zvláštnosti mohli skutočne prispieť k rozvoju tímového ducha, musia povstať zvnútra tímu, musí to byť nápad, 
ktorý sa zrodí v samom tíme a je jeho vyjadrením. nesmú byť do tímu nalinkované zvonku. V tomto smere bude podstatne 
efektícnejší „nemožný, krikľavý slamený klobúk“, pre ktorý sa družina na jarmoku spontánne a nadšene rozhodla, než 
umelecký a estetický výtvor, ktorý sa pokúsi presadiť vodca (či radca) proti vôli družiny! 

Niektoré družiny budú mať takýchto zvláštností veľmi veľa – niektoré naopak málo, ale zato o to viac si na nich zakladajú.  

PODPOROVANIE TÍMOVEJ HRDOSTI 

Poslaním vodcu a radcu je napomáhať tomu, aby členovia družiny boli na svoju družinu a na to, že sú jej členmi, patrične hrdí. 
Hrdosť v tomto smere je možné rozvíjať rôznymi spôsobmi: 

• Hrdosť na svoj výzor: povzbudzujme hrdosť tímu na to, ako jeho členovia pôsobia navonok a ako pôsobí prostredie, 
v ktorom žije (klubovňa). 

• Neformálne vedenie diskusií: neformálna diskusia rozvíja vzájomné porozumenie a nachádzanie spoločných záujmov. 
napríklad je možné predkladať problémy a hľadať ich riešenie pri neformálnych situáciách, ako je spoločné jedlo a pod. 

• Podpora pamäte: tím sa utužuje spoločnou skúsenosťou. Je to práve družinová história týchto spoločných zážitkov, ktorá 
ešte viac stmeľuje družinu. Chytrý vodca sa postará o to, aby bola táto história čo najhmatateľnejšia (kronika, pamätné 
predmety, artefakty,…). 

• Podpora chápania: napomáhajme členom družiny v tom, aby stále lepšie chápali podstatu svojej činnosti, svoje vzťahy 
k ostatným, svoj prínos pre celú družinu, pre jej vedenie a život. 

• Oslava úspechov: ak človek nevidí vysledky svojho snaženia, zakrátko ochabne a stratí chuť. Naopak, úspech je jednou 
z najsilnejších motivačných „drog“. Umožnime tímu čo naintenzívnejšie prežiť svoje úspechy! Aby tieto úspechy boli nielen 
úspechmi vodcu, ale aj úspechmi členov tímu, musia tieto úspechy napĺňať aj očakávania členov. Aby sa tak stalo, musí vodca 
splniť nasledovné: 

o byť dôverne zžitý s členmi tímu: musí poznať ich túžby, potreby, schopnosti; 

o spoznať spoločné ciele: ujadniť si, ktoré individuálne zúžby a ciele sú spoločné pre celú družinu a tým 
smerom potom nasmerovať aktivity družiny; 

o  uvedomenie nových poznatkov a zručností: aby si členovia tímu skutočne uvedomili, že ich pozanie 
a zručnosť skutočne vzrástli; 

o  uvedomenie svojej role: pomôcť mladému človeku nájsť samého seba ako samostatnú osobnosť, 
zohrávajúcu svoju úlohu v družine, ale aj doma a pomôcť mu zhodnotiť jeho vývoj v oblasti schopnosti byť 
iniciatívnou a vedúcou osobnosťou. 

ROZVOJ MORÁLKY TÍMU 

Platí všeobecná zásada, že úroveň tímovej morálky udáva vodca. On je pre tím príkladom a vzorom a všetko, čo on očakáva 
od tímu, očakáva tím od neho a príjme to len vtedy, keď to vidia konať aj svojho vodcu. Vodca by preto mal ctiť zásadu: 
„Žiadaj od ostatných len to, čo sám dokážeš a od seba aj to, čo iní nedokážu!“ 

Okrem toho by mal vodca vykazovať nasledovné kvality: 

• česť, poctivosť, férovosť, spravodlivé zaobchádzanie a správanie sa; 

• osobný záujem o členov tímu ako o jednotlivcov; 

• vernosť; 
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• usilovať sa o čo najlepší spôsob vedenia tímu a byť v tom skutočne najlepší; 

• predvídať a pokúsiť sa uspokojiť potreby tímu v okamihu, keď tím samotný nie je schopný ich dosiahnúť; 

• požívať len také privilégiá (ak vôbec), ktoré sú v tíme bez problémov priechodné a odôvodniteľné; 

• byť informovaný o veciach, ktoré sa konajú a vysvetliť vždy dôvod prečo sa konajú; 

• dobre premyslieť program, výcvik a rekreáciu; 

• jasne stanoviť jasné a pozitívne pravidlá a rozhodnutia, ktoré nie sú neustále menené; 

• svoje požiadavky prispôsobovať schopnostiam členov tímu: nežiadať priveľa, ani primálo; 

• oceniť a verejne ohodnotiť prácu členov tímu. 

Každý člen tímu má prirodzený záujem poznať, čo sa od neho očakáva. Ľudia zvyčajne rastú, alebo upadajú podľa miery 
toho, čo od nich okolie očakáva. Je na vodcovi, aby jasne a pozitívne vyjadril, čo verí, že je v možnostiach členov jeho tímu. 
Znamená to: 

• Čo najrýchlejšie spoznať členov svojho tímu – nič tak nepozdvihne sebavedomie človeka, než to, keď je namiesto „Hej, 
ty tam!“ zavolaný po mene! Rozvíjajte neustály záujem o každého jedného člena svojho tímu! 

• Byť nadšený a veselý – tieto prejavy sú nesmierne nákazlivé! 

• Slúžiť svojmu tímu pokorne a skromne. Iste, vy ste vodca – ale na nikoho v tíme nepôsobí dobre, keď mu je to stále 
prirpomínané a on sa cíti malý a nedôležitý porpi „veľkom šéfovi“. Nakoniec – vaša autorita úplne spočíva na ochote družiny 
uznávať vás ako autoritu – a môže sa veľmi rýchlo stratiť, ak to skupinu prestane baviť! 

• Urobiť všetko pre zvýšenie tímovej hrdosti. Čistota, upravenosť a poriadkumilovnosť sú spolľahlivými ukazateľmi 
hrdosti členov tímu. 

• Byť rýchly ku chvále a pomalý do trestania. Trest je možný jedine vtedy, ak je potrebný a má výchovný efekt, ak máme 
poruke všetky informácie a je jasné, že došlo k niečomu, čo trest zasluhuje, a nakoniec: trestať VŽDY SÚKROMNE. 

• Podporovať iniciatívnych členov tímu a oceniť každého, komu ocenenie prináleží. 

• Byť morálne na výške. Dodržiavať Zákon a Sľub. 

• Byť verný svojmu tímu. Funguje to obojstranne  

• Byť na fronte. Ak sa objaví problém, s ktorým tím zápasí, je potrebné, aby cítil, že vodca je s nimi. Nevyžadovať od nich 
nič, čo nevyžadujeme aj sami od seba. 

• Pozitívny príklad. To je alfa a omega všetkého.  

ROZVÍJANIE SCHOPNOSTI KONAŤ A ROZHODOVAŤ SA 

Aby sa tím naučil skutočne riešiť problémy a realizovať úlohy. ktoré pred ním stoja, musí byť z času na čas konfrontovaný so 
situáciami a úlohami, ktoré pre neho predstavujú dostatočnú výzvu: nie príliš ťažkú, pretože vtedy by sa tím „zlomil“ pred 
neuskutočniteľným cieľom, ale na druhej strane dostatočne náročné, aby prinútili tím hľadať nové riešenia a objavovať v sebe 
nové, doteraz neobjavené schopnosti. 

Príkladom takejto výzvy môže byť napríklad nečakaná úloha na letnom tábore: „V priebehu hodiny zapáľte oheň vo výške 
najmenej dva a pol metra nad zemou, uvarte na ňom šálku kakaa a doneste vodcovi do stanu!“ V tom okamihu je družina 
postavená pred úlohu nájsť riešenie problému a čo najrýchlejšie úlohu splniť. Pri aktivitách tohto typu je tím vedený k tomu, 
aby sa učil prostredníctvom svojej vlastnej činnosti, objavovania a pátrania po riešení. 

Musíme pritom zohľadňovať tri základné veci:  

• možnosti družiny (aktivita musí viesť k niečomu pre družinu novému, ale to nové musí byť pre družinu zvládnuteľné); 

• vplyv prostredia (vhodný terén, materiálne prostriedky,…); 

• cieľovú zručnosť – akékoľvek riešenie úlohy musí nutne vyžadovať praktické a cieľavedomé použitie tejto zručnosti. 

Tieto akcie môžu vznikať rôznym spôsobom. Môžeme ich podľa toho rozdeliť na: 

• situačné – využívajú situáciu na mieste, kde sa nachádzame. Príkladom môže napríklad byť úloha pripraviť miesto 
a ceremóniu nočných skautských sľubov. 

• simulované – simulujú situáciu, ktorá nenastala, ale nastať môže. Napríklad hra založená na pointe vytvárania zákonov 
správania sa medzi stroskotancami na opustenom ostrove. 

• fantastické – simulujú situáciu, ktorá (na 99,999%) nikdy nenastane, napríklad stroskotanie vesmírnej lode na cudzej 
planéte a pod. Ich použitie je možné vtedy, keď rozvíjame schopnosť, ktorá nie je úplne naviazaná výlučne na fantastickú 
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situáciu (napr. v tomto prípade nie je cieľom hry naučiť sa opravovať vesmírnu loď z 23. storočia, ale naučiť sa spoločne 
plánovať stratégiu záchrany). 

Cieľom je aby účastníci aktivity boli konfrontovaný s problémom či úlohou, ktorú ešte v praxi neriešili, mali príležitosť pri 
riešení využiť svoju tvorivosť a schopnosť viesť, prežili niečo dobrodružné a napínavé a nakoniec aby aj vodca tímu mohol 
prostredníctvom tejto aktivity lepšie ohodnotiť schopnosti členov tímu a ich potreby. 

SCHOPNOSŤ RIEŠIŤ PROBLÉMY A PLÁNOVAŤ 

Ak má byť tím schopný efektívne riešiť problémy, musíme mu, pochopiteľne, poskytnúť aj nástroj na ich riešenie. Ja ním 
pomerne jednoduchá schéma Problem – Solvingu, čiže riešenia problémov. Obsahuje nasledovné kroky: 

• Zvážiť PROBLÉM: Odhaliť podstatu a povahu problému. Zvážiť jeho naliehavosť a dôležitosť. Ujasniť si, ako problém 
vnímame. Zvážiť, aké absolútne najlepšie/najhoršie následky môže jeho riešenie priniesť. Je v našich silách ho riešiť 
samostatne? Bolo by dobré prizvať na jeho riešenie ešte niekoho iného? Skúsme formulovať problém do formy otázky: 
„Problémom teda je, ako…?“. Koho každého sa bude riešenie problému týkať? Môžeme využiť kreslenie, schémy… 

• Zhromaždiť fakty a zdroje: Sú tu nejaké obmedzenia? Základné otázky: KTO? ČO? PREČO? KEDY? KDE? AKO? 
Pomôcť „okresať“ problém do zvládnuteľnej podoby. Rozdeliť komplikovaný problém na jednotlivé časti – dielčie 
podproblémy. Ujasnenie si vplyvov, ktoré napomáhajú, alebo bránia riešeniu problému. Konkretizovať problém 
prostredníctvom príkladov a prejsť tak od všeobecných pojmov ku konkrétnym situáciám. Máme dostatok prostriedkov, 
vedomostí, zručností a kompetencií na riešenie tohto problému? 

• Generovať možné alternatívy: zhromaždiť v prvom rade toľko možností riešenia problému, koľko sa len dá. V prvej fáze 
iba zhromažďujeme nápady bez toho, aby sme ich posudzovali a hodnotili ich použiteľnosť.  

• Vyhodnotiť navrhnuté riešenia: skúmame každé jedno riešenie a pýtame sa: Je použiteľné? Je realistické? Aké sú jeho 
výhody? Aké nevýhody? 

• Voľba najlepšieho riešenia: v ideálnom prípade by zvolené riešenie malo mať nasledovné znaky: minimum nevýhod 
a maximum výhod pre maximum ľudí. Ideálne je riešenie, v ktorom niet porazených, ale všetci sú v nejakom zmysle 
víťazmi. 

• PLÁNOVANIE stratégie: uvažovanie nad tým, ako dané riešenie zrealizovať. Uvažovanie nad alternatívami v prípade 
zmeny situácie a pod. Určenie celkového postupu riešenia problému. 

• Realizácia riešenia. Počas realizácie je potrebné neustále sledovať priebeh a pýtať sa: Dodržiavame zvolenú stratégiu? Je 
situácia ešte stále taká, ako sme predpokladali? Zmenila sa? Je vhodné prispôsobiť jej stratégiu? Je naša stratégia účinná? 

• Vyhodnotenie. Dosiahli sme cieľ? Dalo sa to aj lepšie? S menšou námahou? Rýchlejšie? Čo nabudúce zmeníme? 

Schopnosť vedome riešiť problémy (a nielen živelne zvoliť prvé riešenie, ktoré ma napadne) a schopnosť plánovať svoje 
aktivity a poučiť sa z už dosiahnutého je nesmierne dôležitý faktor úspešnosti tímu. Hoci na papieri tento postup vyzerá mierne 
„hrozivo“, ak sa nám dostane do krvi, stane sa z neho niečo prirodzené a samozrejmé a my tak získame veľmi silný nástroj pre 
našu činnosť. 

TÍM AKO BRATSTVO A KLAN 

Už v časti „Podpora dospelých“ sme zdôrazňovali, že pre tím je dôležité vedieť nielen konať, ale aj byť miestom, kde sa ostatní 
cítia dobre a kde sú šťastní. 

Pri budovaní tímu ako bratstva, či klanu, jednoducho „miesta pre bytie“ môžeme využiť nasledovné jednoduché zásady: 

• Dôvernosť: v družine sme všetci ako jeden klan. Preto si tam často povieme aj také veci, ktoré by sme nikomu inému (ani 
doma!) za svet nepovedali. Ale ak na druhý deň bude o tomto všetkom rokovať vrabčací snem na strechách v celom meste, 
tak si každý rýchlo rozmyslí, či nabudúce bude niekomu veriť. Alebo keď to, s čím sa nám priateľ prizná, zneužijeme proti 
nemu: „Cha, cha, cha, on je taký a taký…“ Čo sa stane, ak to urobíme? Začneme sa jeden pred druhým pretvarovať 
a namiesto pravdy si budeme hovoriť len frázy ako „Dobrý deň“, „Nič mi nie je“, „mám sa dobre“, hoci väčšinou sa 
nemáme ani celkom dobre, ani sa nám všetko nedarí – a ako radi by sme mali niekoho, komu by sme sa mohli úplne 
zdôveriť a otvoriť! Staňte sa hodnými dôvery, o tom, čo sa povie na družinovke, hovorte zasa iba na družinovke a nie inde 
a pred inými a nikdy to nezneužite proti niekomu – a hneď sa začne všetko meniť! Nič sa totiž nedá bez dôvery. 

• Pravda: hovorme vždy a všade pravdu. Práve preto, že medzi nami vládne dôvera, nemusíme sa pretvarovať. Môžeme 
kľudne a pravdivo povedať: „som smutný“, „najradšej by som plakal“ a podobne. To nie je hanba! Najväčší grécki 
hrdinovia Achilles, Odysseus, Agamemnon, Menelaos, či Hérakles tiež často plakali – a práve preto boli veľkí! Boli 
hrdinami a preto sa na nich nemuseli hrať – napríklad tým, že by zakrývali svoj smútok a bolesť. Táto pravdivosť sa 
niekedy nazýva aj zraniteľnosťou: otvoriť sa pred iným a priznať si aj svoje slabosti. Nehrať sa na supermana, ale byť tým, 
čím som. Práve táto zraniteľnosť je základom priateľstva, dôvernosti a nakoniec aj skutočnej, ušľachtilej a priateľskej 
lásky! 
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• Konštruktívna kritika: kritizovať vieme všetci: „Ty hlupák, čo to robíš! Čo si sa zbláznil?“ Lenže takáto kritika je 
deštruktívna: nič nenapraví, iba toho druhého zraní. Radi ju používajú zbabelci, lebo keď druhého zrania, cítia sa takí 
silnejší… Skutočná kritika je ale konštruktívna, teda taká, aby problém, ktorý kritizujeme, vyriešila. Napríklad keď vidíme, 
že niekto si nevie dobre zbaliť batoh, tak namiesto: „Ty si teda ale nemehlo! To sa ani nevieš zbaliť?“ prídeme k nemu 
a povieme: „Nejako ti to ešte nejde. Poď, ukážem ti, ako to urobiť!“ a pomôžeme mu naučiť sa to. Ľahké, že? Ale robí to 
zázraky! 

• Počúvanie: neskáčte si do rečí. My strašne radi hovoríme a len málokedy načúvame. Ale napadlo vás niekedy, že nové 
veci sa učíme nie vtedy, keď hovoríme, ale vtedy, keď počúvame? Naučte sa počúvať: pozorne a s celým srdcom! A keď 
prehovoríte, vaše slovo bude múdre a bude mať nesmiernu váhu, pretože bude koreniť práve v tomto hlbokom a pozornom 
načúvaní! 

Vďaka týmto zásadám sa tím začína pozvoľna posúvať smerom ku komunite a vytvárať stále inšpiratívnejšie prostredie pre 
skutočné otváranie sa a realizovanie sa členov tímu. 

DRUŽINA AKO KOMUNITA 
Komunita - to je spoločenstvo ľudí. Je to tím (družina, oddiel) - ale nielen tím. Komunita je viac ako tím. Je to organizmus 
ľudí, ktorí sú spolu jedno vo svojej odlišnosti, slobode a suverenite. Komunita sama len málo (alebo vôbec) prispieva k 
osvojovaniu si vedomostí, čiastočne môže prispieť k osvojeniu si určitých schopností, ale levím podielom sa podieľa na 
formovaní vnútra a životných postojov človeka. Podľa názoru mnohých psychológov a psychiatrov (napr. Scott Peck) je 
komunita pre psychicky zdravý rozvoj človeka nevyhnutná. Jej obrovský potenciál pre zdravie človeka využíva vo veľkej 
miere aj súčasná psychoterapia. 

ČO JE KOMUNITA? 

V súčasnej dobe sa slovo "komunita" (alebo "spoločenstvo") používa na mnohých miestach, kde by skôr bolo na mieste hovoriť 
o "skupine", "stretnutí", "tíme", či dokonca iba o "nahromadení". Môžeme sa dostať dokonca k takým extrémom, ako je reč o 
"medzinárodnom spoločenstve", pričom týmto termínom práve označujeme nahromadenie jednotlivých štátov, ktoré by sa 
najradšej vzájomne zlikvidovali… 

V tejto príručke budeme slovo komunita používať výlučne vo význame: 

"skupiny jednotlivcov, ktorí sa naučili vzájomne komunikovať, ktorých vzťahy sú hlbšie než predstieraná vyrovnanosť, u 
ktorých sa vyvinula akási príznačná oddanosť ´spoločnej radosti a spoločného smútku´ a radosti jeden z druhého a 
prijímania stavu toho druhého za svoj vlastný." (Scott Peck) 

Už z tejto "definície" je vidieť, aké nesmierne ťažké je skutočne a presne definovať komunitu. Dokážeme totiž definovať len tie 
veci, ktoré sú menšie ako my sami - lenže okolo nás je veľa vecí, ktoré nás prevyšujú: Boh, láska, zlo, smrť… a komunita! 

ZNAKY KOMUNITY 

• Všeobsažnosť: komunita je otvorená pre každého a pre všetkých. Neuzatvára sa pred nikým. Ak skupina spomedzi seba 
vylúči určitý druh "zlých" ľudí, už nie je všeobsažná - už nie je komunitou. Komunita vždy smeruje k rozšíreniu. Namiesto 
otázky: "Ako zdôvodníme, že sme prijali medzi seba túto osobu?" si kladie otázku inú: "Bude ospravedlniteľné, ak túto osobu 
medzi seba nepríjmeme?" Podobne v opačnom smere: nenúti nikoho, aby sám seba vylúčil spomedzi ostatných a ostal 
izolovaný. 

• Oddanosť: komunita vyžaduje, aby sme v nej (podobne ako v manželstve, ktoré je - alebo má byť - tiež komunitou) 
zotrvali "v dobrom i v zlom" - aj vtedy, keď sa dianie v nej a vzťahy priostria! Neskôr uvidíme, že k tomu, aby komunita mohla 
vzniknúť, je skutočne potrebné, aby prešla obdobím takejto "temnej noci" vzťahov. To preto, lebo komunita je miestom, kde sa 
skupina "naučila presiahnúť svoje individuálne rozdiely", ktoré sú príčinou tohto vyostrenia. Podobá sa tak diamantu, ktorý 
svoju krásu dosahuje práve bolestivým brúsením. V komunite sú individuálne odlišnosti (ktoré často chápeme ako prekážky) 
oslavované ako obohacujúce dary. 

• Realizmus: Pravá komunita je imúnna voči davovému zmýšľaniu. Naopak, prostredie, kde jednotlivci môžu slobodne 
vyjadrovať svoj pohľad a názor na vec a kde každý akceptuje a počúva toho druhého, sa stáva miestom, kde sa spoločným 
prispením odhaľuje pravda, ktorá je určite autentickejšia a realistickejšia, než je tomu u subjektívneho názoru jednotlivca. Práve 
preto, že v sebe obsahuje tmu i svetlo, posvätné i svetské, utrpenie i radosť, slávu i úpadok, nadšenie i skúsenosť, sú jej úsudky 
a pohľady spravidla ucelené. 

• Rozjímanie: Vďaka nemu dokáže byť komunita skromná a pokorná v tom autentickom zmysle, ktorý už v 14. storočí 
definoval mystický spis Oblak nevedenia ako "…pravdivé poznanie a vnímanie ľudského JA takého, aké je. Človek, ktorý vidí a 
cíti seba samého takého, aký je, musí byť skutočne pokorný." Rozjímanie môžeme definovať práve ako zvyšovanie 
uvedomovania si sveta okolo nás i seba samých. Proces vytvárania komunity vyžaduje tento rozjímavý proces sebaspytovania 
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od začiatku: „Ako sa nám darí? Ideme ešte správnou cestou? Ako si počíname?“ Komunita so svojimi vzťahmi umožňuje 
hlbšie spoznávanie seba, i vzťahov okolo seba. 

• Bezpečné miesto: V komunite máme odvahu stať sa znovu zraniteľnými. Je to bezpečné miesto, kde môžeme bez strachu 
otvoriť svoje vnútro, priznať svoje slabosti, kde môžeme plakať a kde sa môžeme smiať bez toho, aby sme sa báli, že niekto 
tieto naše city a slabosti zneužije proti nám. Práve toho sa obávame v bežnom svete - a nasadzujeme si preto masky 
ľahostajnosti, suverénnosti, sily, „bezcitnosti“, dokonalosti… V komunite môžeme konečne tieto bremená zhodiť a (možno 
prvý raz v živote) byť tým, čím sme! 

• Miesto osobného odzbrojenia: Ak na svete nosíme masku, ktorou bojujeme o svoje uznanie ostatnými ľuďmi (pretože 
ľudia okolo nás spravidla uznávajú a akceptujú silných a úspešných, nie smoliarskych slabochov!), núti nás zároveň tento 
postoj bojovať proti iným: pozeráme sa na nich kritickým pohľadom, aby sme odhalili ich chyby a mohli vykríknuť: „Aha, 
pozrite sa aký je nedokonalý, o koľko som ja dokonalejší a viac hodný vášho uznania!“ V komunite, kde zažívame skúsenosť, 
že ostatní nás akceptujú a majú radi takých, akí sme, strácame svoju skrytú agresivitu a namiesto kritického pohľadu na seba 
zrazu hľadíme pohľadom plným rešpektu a porozumenia. Komunita jednoducho vyžaduje, aby sme priznali a vyjavili pred 
ostatnými svoje rany a zároveň sami sa nechali zraniť ranami iných. 

• Miesto bezstrannosti: čiže miesto, kde nejestvujú žiadne strany, ktoré by medzi sebou zápasili a presadzovali svoju 
„pravdu“ oproti ostatným. Nie, že by v komunite nejestvovala rôznosť názorov. Lenže členovia komunity, v atmosfére 
vzájomnej akceptácie, už necítia potrebu bojovať za svoj názor a nie sú s ním osobne stotožnení, takže jeho presadenie by 
považovali za svoje osobné víťazstvo a jeho odmietnutie za svoju osobnú porážku. Práve preto sú schopní konštruktívne 
diskusie a nakoniec dosahovania konsenzu, kde nevíťazí ani jeden, ani druhý, ale dobro a pravda! 

• Skupina, kde sú všetci vodcovia: Jedným zo základných znakov komunity je úplná decentralizácia autority. Komunity 
nepotrebuje vodcu, ktorý by ju viedol, pretože všetci v nej získavajú podiel na vedení: plachí sú povzbudení, aby sa prejavili, 
silní naopak necítia potrebu presadzovať svoju silu… Sloboda, ku ktorej komunita pozýva a povzbudzuje, umožňuje vznik 
najefektívnejšieho spôsobu rozhodovania, kolektívneho rozhodovania. Ak aj v komunite je stále formálny „vodca“, jeho úloha 
sa mení skôr na úlohu facilitátora, teda toho, kto len jemne uľahčuje tento proces rozhodovania v komunite, sám už ale nevedie, 
pretože komunita sa vedie - a dokáže viesť! - sama. 

Ak si všetky tieto znaky zhrnieme, zistíme, že znaky komunity - podiel všetkých na vedení tímu, úzke vzájomné vzťahy, 
sebapoznanie, spoznávanie okolia, empatia, schopnosť konštruktívne riešiť problémy, schopnosť komunikácie s ľuďmi, 
bezpečné miesto na rast  a rozvoj - sa prekvapivo zhodujú s tým, čo sa skauting usiluje vytvoriť v jednotlivých oddieloch a 
družinách. 

PROCES ZRODENIA SA KOMUNITY 

Otázkam vzniku a života komunity sa už dlhý čas venuje americký psychológ a psychiater Scott Peck. Jeho práca priniesla 
nasledovné pozoruhodné zistenia: 

ZÁKLAD KOMUNITY = SPOLOČNÝ CIEĽ 

Komunita vzniká vždy ako reakcia na problém - úžasné komunity a neuveriteľné vzťahy dokážu vzniknúť medzi ľuďmi v 
zákopoch na bojisku, počas živelnej katastrofy… a so zánikom problému zaniká aj komunita: zostáva priateľstvo, spomienka - 
ale už nie komunita! 

Našťastie, vznik komunity nie je viazaný len na takéto katastrofické problémy. Komunitotvorným problémom môže byť 
napríklad aj celkom jednoduchý problém typu: „Kam pôjdeme na letný tábor“, alebo trvalý problém súvisiaci s procesom 
sebavýchovy a s ňou spojených prekážok a ťažkosti. Tento problém je v našom živote prítomný neustále a je dôvodom, prečo 
na ňom založené komunity (napr. kláštorné spoločenstvá) môžu trvať desiatky rokov a nezaniknúť!  

Keďže problém je vlastne iba výzvou, ktorá spája ľudí, hľadajúcich jeho riešenie, môžeme povedať, že základným 
predpokladom vzniku komunity je SPOLOČNÝ CIEĽ. Nie je možné vytvoriť komunity (a ani tím, ani skupinu) medzi ľuďmi, 
ktorí nemajú rovnaký cieľ, slovami A. S. Exuperyho: musia „hľadieť jedným smerom.“ 

PSEUDOKOMUNITA 

Keď sa skupina ľudí stretne a rozhodne sa, že bude spoločne žiť a pracovať, vytvorí tím. Ak sú títo ľudia rozumní a skutočne 
túžia po tom, aby ich tím bol pekný a harmonický, skutočne sa im to aj podarí. Aspoň navonok. Táto prvá jednota, ktorá môže 
niekedy vyzerať skutočne oslňujúco, je totiž založená na veľmi labilnom základe: na vyhýbaní sa rozdielnostiam a z nich 
plynúcim konfliktom. 

V tejto etape sa sústreďujeme na to, čo nás spoločne spája. Nehovoríme už o tom, kde máme rôzne postoje - mohlo by to viesť 
k hádke a k nejednote a my naopak túžime po jednote, po pokojnom, istom a bezpečnom mieste, po skutočnom útočišti. Z toho 
istého dôvodu sa spravidla budeme vyhýbať aj otvorenej a adresnej kritike - aby sme si to s tým druhým nerozhádzali. Darí sa 
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nám to, pretože množstvo nových pozitívnych vecí, ktoré objavujeme v novom prostredí nám umožňuje zabúdať na to, čo nás 
škrie. 

A tak táto fáza je ešte len predstieraním skutočnej komunity: vieme, tušíme, že tak nejako by to v komunite malo vyzerať a 
preto sa usilujeme túto komunitu hrať. Hovoríme v nej „dobrotivé lži“ (napr. typické frázy „slušného“ správania, kedy 
hovoríme: „Aký máš pekný kostýmček!“ a v skutočnosti si myslíme: „Čo je to za handru?“), zakrývame časť pravdy o sebe, 
ukrývame často svoje pocity - a nerobíme to zlomyseľne ako lož, jednoducho sa týmto predstieraním usilujeme o súlad a 
jednotu, po ktorých túžime.  

Členovia pseudokomunity spravidla hovoria všeobecne a neosobne: namiesto „Keď som bol (JA) chorý, bola to pre mňa hrozná 
skúsenosť“ povedia „Choroba (TO) je hrozná vec…“. 

 

Základné znaky pseudokomunity sú tieto: 

• vyhýbanie sa konfliktom - „hľadajme to, čo nás spája“; 

• ignorovanie problémov - „zmýšľame rovnako“; 

• prehliadanie rozdielov - „všetci sme rovnakí“; 

• neosobné vyjadrovanie - „To“ namiesto „Ja“; 

• neotvorenie sa, skrývanie časti svojich citov a pocitov; 

• neúprimnosť v reči - „milosrdné lži“ 

Pravdepodobne väčšina skupín, ktoré sa za komunity považujú, sú v skutočnosti iba pseudokomunitami a nikdy nemali odvahu 
či chuť ísť ďalej a stať sa skutočnou komunitou. 

 

Úloha vodcu v tejto fáze rastu je nasledovná: 

Napomôcť prechod do ďalšej etapy hneď, ako je skupina na to pripravená. Spôsob: napomôcť objaviť rozdiely medzi 
jednotlivými členmi skupiny v oblasti názorov, skúseností, postojov a podporiť ich odkrývanie a prejavovanie. V okamihu, keď 
sa to stane, skupina takmer okamžite prechádza do druhej fázy rozvoja, ktorou je chaos. 

CHAOS 

Etapa chaosu nastáva v okamihu, keď dovtedy starostlivo ukrývané rozdiely a rozpory vyplávajú na povrch. Výsledkom sú 
spory. Spory samotné sa vyskytujú aj v komunite - ale na rozdiel od komunity spory v tejto fáze sú naprosto nekonštruktívne. 
Prečo? 

Každý človek cíti v hĺbke svojho bytia strach pred zmenou. Sme spokojní vtedy, ak máme istou (alebo aspoň sme presvedčení o 
tom), že žijeme správne, máme správne názory, kráčame po správnej ceste, sme jednoducho normálni. 

V okamihu, keď sa objaví niekto iný ako my sami, môže to pre nás znamenať v danom okamihu iba dve veci: alebo mám 
„pravdu“ JA, alebo ON… Odtiaľ pramení veľmi egoistická túžba vyhladiť individuálne rozdielnosti, ktoré sú v tejto etape 
vystavené navonok. Nejde o riešenie problémov, ale o ich vyhladenie, odstránenie. Ide o túžbu zvíťaziť, presadiť svoje riešenie, 
svoj názor, svoj pohľad na realitu, svoj model správania a konania, svoje presvedčenie a vieru… a dokázať tak, že JA som ten 
normálny, ktorý stojí na správnej strane barikády a preto žiadnu zmenu nepotrebujem! 

Jestvuje ešte jedna príčina tejto chaotickej a nekonštruktívnej snahy o zmenu toho druhého a je rovnako egoistická, než tá prvá: 
Je pre nás bolestivé, ak vidíme trpieť niekoho, kto je nám blízky. Usilujeme sa preto jeho problémy čo najrýchlejšie (a 
najlacnejšie, bez zbytočnej vlastnej obety a bolesti) odstrániť (nie vyriešiť, proste iba zniesť z blízkosti a presvedčiť seba 
samého, že už nejestvujú) a tak odstrániť náš vlastný pocit bolesti! Preto - bez toho, aby sme tomu druhému načúvali a zdieľali 
jeho bolesť - mu ponúkame lacné a hotové riešenia a usilujeme sa mu nadiktovať, čo má urobiť, aby sa jeho problémy vyriešili. 
Čiže - usilujeme sa ho zmeniť. A keďže ľudia sa zmenám všeobecne vzpierajú… je jasne, ako táto naša snaha dopadne: 
totálnym chaosom, konfliktom, možno i horkosťou: „Tak som mu chcel pomôcť a on, nevďačník jeden, ešte mi vynadal…“ 

 

Základné znaky pseudokomunity sú tieto: 

• individuálne odlišnosti sú na povrchu; 

• snaha vyhladiť individuálne odlišnosti; 

• snaha presadiť svoje riešenia a pohľady na realitu; 

• snaha zmeniť (uzdraviť, obrátiť) toho druhého; 
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• nudnosť, nekonštruktívnosť konfliktov, ktoré neprinášajú žiadne pozitívne výsledky; 

 

Pokušenie skupiny v etape chaosu: 

Pokušenie v tejto etape môže smerovať tromi smermi: 

• snahou vrátiť sa k pseudokomunite a začať znovu ignorovať objavené rozdielnosti: „Je tu toho toľko, čo nás spája, 
nezaoberajme sa teda zbytočne týmito problémami!“ Je ale otázne, nakoľko sa tento proces môže aj skutočne podariť. 

• rozpadom skupiny: „Prišiel som do skupiny, pretože tu boli krásne a milé vzťahy, pretože som sa tu dobre cítil, pretože 
som tu vždy načerpal povzbudenie - ale už je to preč. Teraz je tam iba zbytočné napätie a nervozita. Nemá zmyslu tam ďalej 
chodiť…“ 

• pokušením zorganizovať sa: Je to snaha odstrániť chaos pomocou ustanovenia organizácie. Ustanovíme vodcu (predsedu, 
koordinátora), stanovíme si rokovací poriadok, rozdelíme si úlohy - a vznikne výbor, organizácia, ale nie komunita! Komunita a 
organizácia sú navzájom nezlučiteľné pojmy. Je síce možné, aby aj v rámci organizácie vznikla komunita, ale len za cenu toho, 
že organizácia do určitej miery obetuje sama seba a svoju štruktúru. Určite ale komunitu nestvorí organizácia s predsedom, 
podvýbormi, organizačným poriadkom, pevnou štruktúrou a disciplínou! 

 

Pokušenie skupiny vyhýbať sa svojmu poslaniu: 

Po druhej svetovej vojne britský vojenský psychiater Wilfred Bion vypracoval na základe svojich skúseností analýzu 
skupinového správania sa. Výsledky jeho práce nám môžu pomôcť ešte lepšie pochopiť, čo sa deje v kritickej etape chaosu 
medzi členmi skupiny: 

Bion rozpoznal, že každá skupina, výbor, či tím ľudí má poslanie. Toto poslanie môže byť jasne definované (napr. tím 
konštruktérov, ktorý má poslanie naprojektovať nový automobil), alebo skryté (napr. poslanie skupiny vytvoriť atmosféru 
bezpečia a vzájomného akceptovania, ktoré si skupina vedome neuvedomuje a nie je nikde definované). 

Každá podobná skupina sa správa v praxi ako samostatná bytosť a skôr či neskôr sa pokúsi vyhnúť svojmu poslaniu. 
Spôsoby, akými to skupina urobí, sú v podstate štyri: 

• Útek: je totožný s pseudokomunitou a jej „útekom“ pred realitou individuálnych odlišností. 

• Boj: je totožný s úsilím chaosu odstrániť problémy bez ich vyriešenia tým, že ostatných zmeníme, obrátime a tak rozdiely 
zlikvidujeme. 

• Párovanie: spočíva v pokušení „zabudnúť“ na poslanie skupiny a nahradiť ho iným poslaním. Spravidla v etape chaosu, 
keď to už poniektorých „prestáva baviť“, sa začnú vytvárať podskupiny, ktoré si hľadajú iný cieľ, než je poslanie skupiny: napr. 
uprostred tvrdej diskusie dvaja sediaci vedľa seba si začnú polohlasne rozprávať o tom, čo zažili minulý štvrtok, ďalší dvaja si 
nenápadne hrajú piškvorky, jeden listuje časopisom - ich „poslaním“ sa už stalo niečo iné: piškvorky, rozhovor, čítanie… 
Niekedy celá skupina toto poslanie opustí a namiesto hľadania a budovania komunity sa pustí do riešenia nejakého etického 
problému, či organizovania akejsi akcie na budúci víkend a pod. Príčinou tohto opustenia môžu byť aj konkrétne očakávania, 
ktoré si členovia dopredu vytvorili a ktorým sa usilujú prispôsobiť skupinu a celú realitu. 

• Závislosť: Komunita nemôže existovať, ak sa členovia skupiny spoliehajú na to, že ich vodca bude učiť, alebo niesť ich 
bremeno. Komunita vzniká ako výsledok skúsenosti. Každý v skupine má rovnaký podiel zodpovednosti na jej vzniku. Napriek 
tomu budú členovia - hlavne v etape chaosu - tvrdo naliehať na vodcu, aby „chytil opraty pevne do rúk“ a začal skupinu 
autoritatívne viesť, vysvetľovať, určovať úlohy a hlavne niesť zodpovednosť. Ak odmietne, je skupina schopná zasypať ho 
neľútostnou kritikou a občas doslova „ukrižovať“. Pre vodcu to je spravidla nesmierne bolestivá skúška - ak ale neodolá, 
podvolí sa nátlaku a stane sa autoritou, tak namiesto komunity, kde sú všetci členovia vodcami, dospeje k materskej škôlke! 

V prípade, že „oficiálny“ formálny vodca skupiny odmietne zvoliť túto cestu, je takmer isté, že spomedzi členov skupiny 
povstane „sekundárny“ vodca, ktorý začne sám od seba organizovať ostatných: „Pozrite sa, nikam to nevedie, dohodnime sa, že 
pôjdeme teraz dokola a každý povie svoj názor na riešenie problému a potom…“ 

 

Úloha vodcu v tejto fáze rastu je nasledovná: 

• Povzbudiť skupinu, ktorá v tomto okamihu môže byť zmätená a dezorientovaná a poukázať na prínosnosť tejto etapy: „Je 
omnoho lepšie pozerať sa pravde o sebe a jestvujúcim problémom do očí a priznávať ich existenciu, než ich popierať (ako sa to 
deje v pseudokomunite).“ 

• Naznačiť riešenie, ktoré spočíva vo vyprázdnení sa. Skupina bude zrejme sprvu túto informáciu ignorovať: v podvedomí 
totiž všetci tušíme, čo znamená vyprázdniť sa a nijak sa do toho nehrnieme.  

V niektorej skupine sa k vyprázdneniu nemusíme dostať vôbec - pravdu povediac, väčšina skupín (hlavne ak si neuvedomujú 
význam tejto etapy) v tejto etape spravidla končí a rozpadáva sa. A aj tie skupiny, ktoré touto etapou prejdú, sa k vyprázdneniu 
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odvážia spravidla až vtedy, keď dosiahnú „dno“ chaosu a presvedčia sa, že iná (jednoduchšia a bezbolestnejšia) cesta ku 
komunite skutočne nevedie. 

PRÁZDNOTA 

Prázdnota je najťažšou a kritickou etapou budovania komunity, práve ona ale tvorí most medzi chaosom a komunitou. 

Jej podstata spočíva v odstránení bariér komunikácia z našej vlastnej strany. V etape chaosu sme totiž boli veľmi aktívni a 
dôraz ležal na hovorení: my sme boli tí, ktorí hlasne argumentovali, navrhovali riešenia, radili, menili… načúvanie bolo len 
viac - menej nepríjemnou prestávkou medzi našimi „geniálnymi“ a všetko riešiacimi argumentmi, na ktoré sme sústreďovali 
celú svoju pozornosť. Komunita, naopak, spočíva na určitom druhu „aktívnej pasivity“, kedy je dôraz na načúvaní a zdieľaní. 

 

Bariéry komunikácie: 

Najčastejšie bariéry komunikácie, ktorých sa musíme zbaviť skôr, než vstúpime do pravej komunity, sú tieto: 

• Očakávanie a predpojatosť: Budovanie komunity je dobrodružný pochod do neznáma. A pretože my ľudia sa bojíme 
neznáma a prázdnoty, budujeme si v mysli akési „pevné“ záchranné body: falošné očakávania a predpoklady, ku ktorým potom 
smerujeme ako k majákom v tme. Problém je v tom, že realita sa od týchto „spoľahlivých majákov“ odlišuje. A tak neustále 
porovnávame realitu okolo seba s našimi predstavami a očakávaniami - a usilujeme sa realitu prispôsobiť našim 
očakávaniam. V niektorých prípadoch môže byť toto jednanie užitočné, ale väčšinou - a v prípade budovania komunity vždy - 
je toto konanie zničujúce! Kým sa budeme snažiť všetko zaraďovať do dopredu vytvorených modelov, budeme zaslepení touto 
vlastnou predstavou a nebudeme schopní skutočne počúvať a zažívať. 

• Predsudky: Sú častejšie nevedomé, než vedomé. Spočívajú v tom, že si o ľuďoch vytvoríme obraz buď bez toho, aby sme 
o nich čokoľvek vedeli (na základe výzoru, oblečenia, hlasu - prvého dojmu), alebo na základe veľmi obmedzenej skúsenosti, či 
zážitku. Na základe toho si rýchlo roztriedime ľudí do vopred pripravených krabičiek: „blb“, „gauner“, „inteligent“, „nudný 
chlap“, „senilný dedko“ a pod. a potom už viac - menej vo svojom pohľade nepripúšťame takmer žiadnu zmenu: všetky reakcie 
dotyčného hodnotíme tak, aby to zodpovedalo jeho „zaradeniu“ v príslušnej „škatuľke“. Na to, aby sme predsudky mohli 
odstrániť a prekonať ich, je potrebné, aby sme si ich nielen uvedomovali a oboznámili sa s nimi, ale aby sme toho druhého aj 
dôkladne spoznali - a oboje chce čas. Dostatok času. Je to jedna z príčin, prečo komunita nikdy nevzniká okamžite, ale až po 
uplynutí určitého času. 

• Ideológia, teológia, riešenie: V podstate sa jedná o presvedčenie, že „JA VLASTNÍM PRAVDU a mám patent na rozum,“ 
vyznávam tú jedinú správnu ideológiu, verím tej jedinej správnej strane, mám to jediné správne poznanie Boha - a preto každý, 
kto je iného názoru ako ja patrí medzi tých, ktorí „ešte nespoznali pravdu“, „majú pred sebou, chudáci, ešte dlhú cestu kým 
objavia pravdu“, prípadne „sú služobníkmi lži a zla“. Ak hovoríme o nutnosti zbaviť sa týchto svojich postojov a názorov, 
neznamená to vymazať ich! Určite by nebolo správne odhodiť všetko to, k čomu sme doteraz dospeli a čomu nás naučila tvrdo 
vydobytá skúsenosť! Ide len o to uznať, že nikto z nás nevlastní úplnú pravdu a zbaviť sa predstavy, že moje riešenie je tým 
jediným správnym riešením! V tom okamihu sa názory a skúsenosti iných pre nás stanú miestom obohatenia a nie miestom 
zápasu a túžby po ich odstránení! 

• Potreba uzdravovať, obracať druhých, upevňovať, či riešiť: Už v predchádzajúcej etape sme si ukázali, že tieto 
pokusy, o ktorých sme presvedčení, že sú prejavom našej láskyplnej starostlivosti o druhého človeka, sú v skutočnosti ovocím 
nášho sebectva a túžby, aby sme sa my sami zbavili utrpenia, hrozby zmeny a cítili sa pokojne - inými slovami, aby sa všetci a 
všetko prispôsobilo nám! V skutočnosti je často tou najláskavejšou vecou, ktorú môžeme urobiť zoči - voči utrpeniu druhého 
človeka, je trpieť spolu s ním a podeliť sa s ním o jeho bolesť - ale to bolí! O koľko ľahšie je vyhnúť sa tejto bolesti lacným a 
rýchlym riešením! Ak je názor druhého odlišný od môjho - je to pre mňa výzva porozumieť mu, skonfrontovať ho so svojim 
vlastným postojom a akceptovať ho. O koľko jednoduchšie je presvedčiť toho druhého o správnosti môjho názoru a „prerobiť“ 
ho na svoj vlastný obraz! Ten úžasný pocit víťazstva… a ešte k tomu sme zase priviedli na „správnu cestu“ jednu „stratenú 
ovečku“… Všetky podobné túžby sú iba sebeckými túžbami po osobnom pohodlí prostredníctvom vyhladenia rozdielov. 

• Potreba kontroly: Je jej vystavený hlavne vodca - ale nielen on. Je to vedomie toho, že našim cieľom je niečo dosiahnuť 
(zrod komunity, vyriešenie určitých problémov, zrealizovanie nejakých aktivít). Máme strach zo zlyhania, strach z toho, že cieľ 
nesplníme. Cítime zodpovednosť „prevziať opraty“, zodpovednosť usmerniť celé dianie smerom o ktorom si myslíme, že celej 
veci prospeje, máme pokušenie autority, pokušenie manipulovať, ovplyvňovať, riadiť, vlastne - organizovať. V praxi 
mnohokrát úspech dosiahneme až vtedy, keď si v povieme: „Už to asi nikam nevedie. Nedokážeme to. Je po všetkom. Koniec. 
Zlyhali sme…“ Vtedy sa totiž náhle uvoľní všetko napätie, zmizne strach zo zlyhania („Už aj tak sme to pohnojili!“) zložia sa 
zbrane - a zrazu sa problém vyrieši, zrazu vznikne komunita, zrazu sa všetko začne dariť, akoby samo od seba. Koľko veľkých 
politických dohôd sa dosiahlo nie za rokovacím stolom, ale kdesi v saune, na bankete, na dovolenke - jednoducho tam, kde už o 
nič nejde! 

 

Smrť a zlomenie sa: 
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Etapa prázdnoty je etapou zomierania, kedy sa musíme vzdať, musí v nás zomrieť všetko, čo nám stojí v ceste. Je cestou, kedy 
odkladáme svoju egoistickú aktivitu a namiesto horúčkovitej činnosti a rečnenia zrazu mlčky sedíme, nič nerobíme, nič 
nepresadzujeme, iba vnímame, počúvame, prijímame, ukladáme do srdca…  

Je potrebné, aby sme boli doslova zlomení a aby sme toto zlomenie zdieľali s ostatnými - teda priznali ho: priznali svoje 
doterajšie neúspechy, svoj strach, svoje porážky, osamelosť… aby sme tak otvorili svoje vnútro a odhalili svoju bolesť, prehru, 
strach… všetky masky zrazu padnú. Už o nič neusilujeme, o nič nezápasíme… sme akí sme a to úplne otvorene. Prestávame sa 
tváriť, že „všetko je v poriadku“, že „sme O.K.“, namiesto toho hovoríme otvorene o svojich zlyhaniach, slabostiach, 
hriechoch. Sme zlomení. 

Toto zlomenie je často nesmierne bolestivé - a niekedy môže byť sprevádzané dokonca až vonkajšími prejavmi, ako je pot, 
triaška: znaky ohromnej úzkosti z prázdnoty a neistoty, do ktorej sa v tejto poslednej etape rútime! 

Niekedy skupina v tejto fáze, stojaca zoči - voči utrpeniu a bolesti, ktoré začínajú vychádzať z vnútra na povrch, vedie 
posledný boj proti rodiacej sa komunite. Vravia: „Pozrite sa, doma mám dosť svojich trápení, neviem, prečo by som mal 
chodiť niekam, kde si ich ešte pridávam? Prečo to všetko negatívno? Nemohli by sme hovoriť o niečom pozitívnom, 
povzbudivom, o tom, čo máme spoločné, o našich úspechoch namiesto o porážkach?“ Je to posledný pokus vrátiť sa späť do 
pseudokomunity. V tomto boji už ani tak nejde o boj proti  ignorovaniu rozdielov - tie už sú na povrchu a nie je možné ich 
poprieť. Teraz je to zápas o celistvosť. Ide o to, či skupina bude v sebe zahŕňať dobro i zlo, či bude realistická a či bude spájať 
ľudí v radosti i v plači, vo svetle života i v temnote smútku a bolesti. Nie je to v rozpore so skutočnosťou, že komunita je 
radostná. S trochou nadsadenia možno slovami J. R. R. Tolkiena povedať, že komunita je v istom zmysle „preniknutá 
nesmiernym žiaľom a práve v ňom spočíva je krása“, kde „slzy sú vínom blaženosti“. 

Zrodenie sa komunity vyžaduje od každého jeho „malú smrť“ - ale je to zároveň aj smrť skupiny, ktorá spoločne zomiera tej 
forme, ktorú doteraz mala. 

 

Jestvuje ku komunite aj iná cesta, než prázdnota a „smrť“? 

Nie. 

 

Jestvuje ku komunite aj iná cesta, než zdieľanie svojho zlomenia a svojej bolesti? 

Nie. 

 

Úloha vodcu v tejto fáze rastu je nasledovná: 

Povzbudiť skupinu ku vstupu do prázdnoty a napomôcť jej členom (i celej skupine) v odhalení bariér, ktoré treba odstrániť: 
Všetko, čo bráni našej slobode, musí ísť preč! 

KOMUNITA 

Keď je smrť úplná, skupina sa - oslobodená a otvorená - stáva komunitou. 

V tejto záverečnej etape sa rozhostí v skupine tichý pokoj. Miestnosť je zaplavená atmosférou mieru. Mlčanie. A potom niekto 
prehovorí - a jeho slovo je skutočným darom, ktorý ostatní prijímajú, plné jemnosti a láskavosti. Nikto sa neusiluje meniť toho 
druhého - a paradoxne, práve v tomto okamihu prichádza k množstvu uzdravení, zmien, obrátení… 

Skupina sa stáva akoby samostatným organizmom, v ktorom sa prebúdza vlastný život, prúdiaci cez všetkých jej členov. Nie je 
len akýmsi súhrnom členov - má vlastné myslenie, vlastné správanie, chovanie sa - často naprosto odlišné od konania a 
správania sa jednotlivých členov komunity! Stáva sa miestom skúsenosti, ktorá zostáva na celý život - a často ovplyvní celý 
život! 

V tomto okamihu je komunita pripravená i na riešenie problémov, ktoré sa zišla vyriešiť. Už to nie je boj - je to skutočné 
riešenie! 

 

SÚHRNNÁ SCHÉMA PROCESU VZNIKU KOMUNITY 
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V pseudokomunite problémy ignorujeme a prehliadame. 

V chaose sa usilujeme problémy vymazať a odstrániť. 

V prázdnote problémy akceptujeme a zároveň sa oslobodzujeme k ich riešeniu. 

V komunite problémy riešime. 

PARALELY MEDZI PROCESOM ZRODU KOMUNITY A OSTATNÝMI STRÁNKAMI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA 

Proces, ktorý sme tu opísali, nie je viazaný len na fenomén komunity. Zdá sa, že v ňom vychádza na povrch akýsi „univerzálny 
zákon“, ktorý je charakteristický prakticky pre všetky ľudské podujatia a skúsenosti. Jeho pochopenie nám preto môže pomôcť 
lepšie pochopiť nielen procesy, prebiahjúce v našej družine, ale môže nám pomôcť pochopiť aj veľké množstvo iných 
procesov. Preto si na tomto mieste dovolíme uviesť tri paralely z iných oblastí ľudského života, ktoré nám pomôžu tento princíp 
lepšie pochopiť. 

MANŽELSTVO 

Manželstvo je tiež formou komunity a prechádza podobnými etapami: 

• Zamilovanosť (=pseudokomunita): v tejto fáze partneri navzájom úplne ignorujú rozdiely a prípadné problémy s tým, že 
„to sa vyrieši“. Známe „ružové týždne“. Vo svojej podstate veľmi sebecký stav túžby „vlastniť“ toho druhého. 

• Vytriezvenie (=chaos): spravidla až po svadbe. Problémy vyjdú na povrch. Snaha zbaviť sa ich, či potlačiť. Vzájomný boj 
a presadzovanie seba. 

Pokušenie organizovať: manželia si podelia kompetencie a sféry vplyvu. 

Pokušenie rozpadu: „Už to nie je ono, je to definitívne preč!“ Rozvod. 

Pokušenie návratu do pseudokomunity (zaľúbenosti): spravidla vo forme „milencov“ a „mileniek“. 

• Prázdnota: počúvanie, snaha pochopiť toho druhého, odpútanie sa od egoistického zamerania na seba a nasmerovanie 
pohľadu na druhého. Akceptovanie rozdielností. 

• Manželská láska (=komunita): Prijatie toho druhého takého, aký je. Vzájomné zdieľanie. Zraniteľnosť. Láska ako 
darovanie sa a obeta. Splynutie v rozdielnosti. 

PRÍSTUP K PROBLÉMOM V ĽUDSKOM ŽIVOTE 

Švajčiarska psychologička Elisabeth Kübler - Rossová bola prvým človekom, ktorý mal odvahu pýtať sa zomierajúcich ľudí na 
to, čo prežívajú tvárou v tvár smrti. Jej zistenia sú o to zaujímavejšie, že vzorec správania sa, ktorý odhalila, je totožný so 
správaním sa v každej situácii, kedy je človek postavený pred „malú smrť“: pred úlohu niečo na sebe zmeniť, niečo zanechať a 
niečo nové sa naučiť. Zároveň v sebe znovu odráža tú istú schému, ktorú sme videli už pri komunite. 

Ako teda človek reaguje, ktorý má pred sebou reálny osobný problém, vyžadujúci jeho zmenu? Predstavme si napríklad 
alkoholika, ktorý je konfrontovaný so svojou slabosťou: 

• Analógia pseudokomunity: 

odmietanie: Ignorovanie problému. „Ja nie som alkoholik. Nemám žiaden problém. Všetko mám naprosto pod kontrolou!“ 
Lenže, náš alkoholik má priateľov, ktorým na ňom záleží. Preto sa nedajú odradiť a na svojom tvrdení trvajú. Nastáva fáza 
druhá: 

• Analógia chaosu:  

hnev: „Vy my máte najmenej čo hovoriť! Je to moja osobná vec a do toho vás nič! nemáte ani poňatie, ako to v skutočnosti je! 
Vypadnite, lebo ma fakt naštvete! Ja vám vaše hriechy na nos nevešiam! Tak sa do mňa láskavo nestarajte!“ Hnev, ktorým sa 
pokúšame umlčať hlasy, ktoré na náš problém poukazujú a zakryť tak existenciu samotných problémov: nejestvujú, niet ich. 
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V tejto fáze by asi väčšina priateľov cúvla a povedala si: „Rob si čo chceš! Ja som ťa upozornil - a nie som povinný nechať sa 
urážať!“ Lenže v našom prípade sú priatelia naozaj neústupní a trvajú ďalej na svojom. 

Vstupujeme do tretej fázy: 

Vyjednávanie: „Pozrite sa, veď to nie je až také hrozné! Tam, Mišo, ten pije ešte omnoho viac! A okrem tohoto jediného som 
úplne perfektný. Nefajčím, nebijem ženu ani deti, chodím do roboty a driem tam ako osol! Tak to už nechajme! Poďte, pôjdeme 
na pohárik a na celú tú trápnu vec zabudneme!“ Snaha odstrániť jestvujúci problém - nie riešením, ale zakrytím. Usilujeme sa 
kritiku umlčať, podplatiť, vyjednávame - len aby nám už dali pokoj a viac nám problém nepripomenuli! 

Lenže priateľom na našom alkoholikovi nesmierne záleží. Preto sa nedajú ani ukecať, ani podplatiť a stále trvajú na svojom. 
Začína štvrtá fáza: 

• Analógia vyprázdnenia sa: 

Zlomenie / depresívna fáza: „Áno, máte pravdu. Som alkoholik. Som gauner, som najhorší na svete… Je to so mnou 
beznádejné, nič s tým nenarobím, všetko je stratené… už nikdy zo mňa nič poriadne nebude…“ Skutočne, priznanie problému 
je okamihom, ktorý nás viac, alebo menej zlomí, poníži, otrasie našou sebadôverou a azda i vrhne do beznádeje. Podstatné ale 
je, že sme problém pripustili, vyniesli na svetlo a prestali proti faktu jeho existencie bojovať. Ak necháme tieto depresívne 
myšlienky stranou, sme schopní konečne sa prepracovať do poslednej piatej fázy: 

• Analógia komunity: 

Vyriešenie problému: „Asi by som s tým mal niečo urobiť. Myslím, že sa prihlásim na liečenie… a potom do AA-klubu…“ 
Začíname problém riešiť. Čiže, začíname sa meniť. Niečo v nás zomiera, stráca sa a začína sa rodiť niečo nové. Tento záver nás 
už dostáva do etapy analógie komunity. 

ZÁVER 

Vzorec správania sa komunity sa v rôznych podobách uplatňuje aj v ostatných oblastiach života človeka. Je preto dobré túto 
sekvenciu „IGNOROVANIE - VYHLADENIE - PRÁZDNOTA - RIEŠENIE“ poznať a rátať s ňou pri práci v družine a v 
oddieli. 

ŽIVOT KOMUNITY 

Ako komunita vznikne, môže rovnako rýchlo aj zaniknúť. Na to, aby komunita žila ďalej, je potrebné neustále vzdorovať silám 
smerujúcim k jej rozpadu a zároveň vytvárať predpoklady, nevyhnutné pre jej život. 

PODMIENKY PRE VZNIK A ĎALŠÍ ŽIVOT KOMUNITY: 

Všeobecne je potrebné prijať a realizovať nasledovné požiadavky: 

• mať spoločný cieľ: komunitu spája spoločný cieľ, ktorým môže byť napr. „vyriešenie ekologických problémov mesta“ v 
komunite členov mestského úradu „dosiahnutie 1. stupňa“ u skautského oddielu, či iba jednoduchá snaha stvoriť komunitu. 
Skutočná láska a priateľstvo „neznamená hľadieť jeden na druhého, ale hľadieť spolu jedným smerom“ (A. Saint - Exupéry). 
Preto aj komunita môže byť vytvorená iba z ľudí, ktorí zdieľajú jej spoločný cieľ. 

• vyhýbať sa zovšeobecňovaniu: namiesto: „svet je zlý“ povedať konkrétne: „neviem si rady so svojim susedom“; 

• hovoriť osobne: namiesto: „tie horúčavy sú strašné“ povedať: „ja osobne sa necítim v týchto horúčavách dobre“; 

• byť zraniteľný (porov. nižšie); 

• odmietnuť pokusy zmeniť toho druhého, obrátiť ho, či uzdraviť; 

• počúvať celým srdcom; 

• oslobodiť sa od všetkého: predsudky, očakávania, pohľady na vec,… 

• vítať bolesť rovnako ako radosť: prijať komunitu (a jej členov) celých: s radosťami i bolesťami, víťazstvami i prehrami; 

• byť za akýchkoľvek okolností verný komunite: jedine vernosť komunite nám môže zabrániť opustiť ju, keď príde 
okamih búrok a chaosu a dostať sa tak až k zrodu komunity. Hoci malé percento ľudí túto zásadu poruší - spravidla v období 
chaosu - stáva sa aj to, že niektorí ľudia opustia komunitu po tom, čo sa stala komunitou. Ako keby jednoducho nedokázali 
uniesť toľko lásky, ktorá ich zaplavuje zo všetkých strán. Ak je tak, potom je pre nich skutočne komunita neznesiteľným 
miestom. Našťastie, títo ľudia tvoria absolútne zanedbateľnú výnimku! 

• dôvernosť: malo by platiť, že čo sa v komunite navarí, to sa tam aj zje. Nič z toho, čo bolo v komunite povedané, aby sa 
nemalo dostať za jej hranice. Je to čosi podobné ako spovedné tajomstvo. 
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Ak poznáme tieto požiadavky a máme úprimnú snahu, môže komunita v skupine vzniknúť už behom niekoľkých hodín. Možno 
radosť z jej vzniku a hĺbka zážitku nebude rovnako intenzívna, ako v prípade komunity, ktorá vznikne ako výsledok bolestného 
zápasu trvajúceho celé dlhé dni - ale bude to skutočná, pravá komunita. Ak ale máme dostatok času, nechajme vzniku 
komunity dostatok času - výsledná sláva, ktorú zažijeme bude adekvátna vloženému úsiliu. 

ZRANITEĽNOSŤ, PRÁZDNOTA A OTVORENOSŤ: 

Schopnosť byť zraniteľný, vyprázdniť sa a byť otvorený je pre fungovanie komunity tak nesmierne dôležitá, že si zasluhuje, 
aby bola skutočne dôkladne vysvetlená a pochopená. 

Prázdnotu, ktorá je bránou ku komunite, môžeme definovať nasledovne:  

„Prázdnota je otvorenosť niečomu inému“ - či už je to myšlienka, názor, cudzí človek, Boh, čokoľvek.  

V tom okamihu sa ale pred nami objavuje znepokojujúca otázka: 

Čo ak je ten druhý nebezpečný? Čo ak je nová myšlienka zlá, názor nesprávny, cudzinec zlodej a vrah, čo ak Hlas „odtiaľ“ je 
mámením Zla? Odpoveď znie: „Možno!“ A z tohoto dôvodu otvorenosť vždy znamená zraniteľnosť. Nie je možné otvoriť 
pancierový poklop tanku a výjsť von bez toho, aby sme riskovali, že nás ten druhý zastrelí - ak ale zostaneme uzavretí v tanku, 
zostaneme sami a nikdy neprežijeme teplo ľudského objatia! 

Čo sa stane, ak sa otvoríme cudziemu človeku? Ak vodca odhalí svoje vnútro svojim chlapcom a otvorene povie: „Vediem 
už tridsať rokov skautský oddiel, ale nikdy som ešte nedokázal uloviť bobríka hladu, mám veľmi slabú vôľu?“ Alebo: „Som 
unavený. Nevládzem to už ďalej dokončiť. Prosím ťa, pomôžeš mi?“ Vyžaduje to prinajmenšom trošku dôvery v to, že ten 
druhý naše otvorenie sa nezneužije. Skutočne, podobné otvorenie sa pôsobí takmer vždy odzbrojujúcim spôsobom. Spravidla aj 
on pootvorí trochu svoje vnútro: krok ku zrodeniu komunity, k nadviazaniu skutočne ľudských vzťahov! 

Možno to ale zneužije: ohovorí, vysmeje, kruto zraní… je to riziko otvorenia sa. 

Čo sa stane, ak sa neotvoríme? Ak budeme hrať frajerov a tváriť sa, že sme nezraniteľní, že vieme ako na to, všetko máme 
pod kontrolou a nič okolo nám „žily netrhá“? Výsledkom bude, že aj tí ostatní okolo nás sa zaštítia rovnakým psychologickým 
štítom, budú tiež hrať frajerov a naše vzťahy s nimi zostanú na úrovni dvoch prázdnych barelov, narážajúcich vo vetre jeden o 
druhý… 

Ak chceme komunitu - ak vôbec chceme zažiť plné medziľudské vzťahy - nezostáva nám iné, než sa otvoriť, i za cenu 
zraniteľnosti a riskovania. Bez odvahy riskovať sa nám to nikdy nepodarí (ako nakoniec vo veľkej väčšine cenných vecí na 
tomto svete!). 

Za účelom minimalizácie tohto rizika sa musíme neustále učiť a cvičiť si dôvtip v tom, aby sme vedeli odhadnúť, ku komu sa 
máme chovať zraniteľne a ku komu nie, kedy a ako a do akej miery. 

Najťažšia forma zraniteľnosti je tá, pri ktorej odhaľujeme svoje vlastné nedostatky, choroby, hriechy… v ktorej odhaľujeme 
svoje vlastné zranenia. Priznanie skutočnosti, že sami sme v hĺbke svojho bytia malí, zlomení, slabí a neúspešní, veľmi 
nedokonalí - žiadni nezraniteľní frajeri, žiadni supermani! Práve toto odhalenie je tou skutočnou zraniteľnosťou, v ktorej sa 
odhaľuje naše vlastné vnútro! A práve táto zraniteľnosť vedie ku komunite:  

Komunitu nájdeme iba medzi nedokonalými, medzi tými, ktorí sa brodia v problémoch a ťažkostiach a ktorí potrebujú 
pomoc! (porov. „Komunita vzniká vždy ako reakcia na problém.“) 

Najväčší dar, ktorí môžeme druhému darovať, je práve naša zraniteľnosť. Ako vodcovia to majme na pamäti! 

Zraniteľnosť v sebe prináša ešte jedno riziku a jedno odhodlanie: byť zraniteľný aj jednostranne a nečakať, kým ten druhý 
začne podnikať podobné kroky - inak by sme mohli čakať večne! 

NEBEZPEČENSTVÁ ČÍHAJÚCE NA KOMUNITU: 

Komunita je živým organizmom. Tak, ako naše telo musí byť neustále udržiavané pri živote jedlom, spánkom, pitím; tak aj 
komunita musí byť pri živote udržiavaná - inak zomrie. 

Komunita musí neustále čeliť tendencii vrátiť sa späť do chaosu, či do pseudokomunity. To, čo v nás zomrelo počas 
obdobia prázdnoty, javí nepríjemnú vlastnosť občas „vstať z mŕtvych“, alebo sa v našej mysli objavujú nové predsudky a 
bariéry. Komunita musí znovu a znovu zomierať sama sebe, aby mohla znovu a znovu prežívať samu seba ako komunitu! 

ÚLOHA VODCU V KOMUNITE: 

Komunita je samostatný organizmus, „kolektívna“ bytosť, ktorá je schopná samostatného života. Z tejto skutočnosti vyplýva 
úloha a poslanie vodcu v komunite: 
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• Pohľad na celok: umožniť skupine začať vnímať seba ako celok, ako komunitu (a nielen zhluk jednotlivcov). Ak sa tak 
stane, komunita a jej členovia dokážu stále viac usmerňovať sami seba a celé spoločenstvo a vodca sa môže stále viac sťahovať 
na pozíciu jedného z členov, pretože jeho zásahy sú čím ďalej menej potrebné. 

• Nediktovať: nie je cieľom „diktovať“, či radiť komunite, čo má robiť. Cieľom je vyburcovať komunitu k tomu, aby si 
uvedomila svoje chovanie - čiže upozorniť ju na to, čo sama (chybne) koná s tým, že komunita sama je postavená pred úlohu 
niečo s tým samostatne urobiť. 

• Len nevyhnutné zásahy: Vodca by mal robiť len také zásahy, ktoré ešte nie je komunita schopná sama urobiť. Ak si 
komunita napr. nedokáže uvedomiť určitý problém svojho správania sa, je na vodcovi, aby naň poukázal. Ale nie, ak je v silách 
komunity tento problém vyriešiť bez tohto zásahu. Úplne vyvinutá komunita je schopná riešiť svoje problémy naprosto 
samostatne! Je na vodcovi, aby dokázal odhadnúť, ako dlho má čakať so svojim zásahom, než usúdi, že komunita ešte nie je 
schopná sa s ním vysporiadať. 

Venovať sa komunite: stretnutie komunity spravidla (jestvujú výnimky) nie je miesto, kde sa zaoberáme otázkami 
jednotlivcov. To sa deje spravidla na osobných rozhovoroch. Vodca by mal preto na skupinu hľadieť ako na celok a svoje 
zásahy adresovať celku, skupine a nie zaoberať sa riešením problémov jednotlivcov, kedy ostatní sú odstavení do úlohy 
pozorovateľov na bočnej koľaji. Komunita tieto osobné problémy často vyrieši sama. Občas, pochopiteľne, ak problém 
jednotlivca začne priamo ohrozovať vznik komunity (ak už komunita žije, spravidla k tomu nedochádza), je potrebné jeho 
individuálny problém vyriešiť pre dobro celej skupiny. Parketa na toto riešenie je ale v osobnom rozhovore a v poradenstve 
(porov. časť „Podpora dospelých“) a nie na spločnom stretnutí! 
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UČENIE SA ČINNOSŤOU 
Učenie sa činnosťou znamená, že OSOBNÝ ROZVOJ MLADÉHO ČLOVEKA JE VÝSLEDKOM JEHO OSOBNEJ 
SKÚSENOSTI A ZÁŽITKU. Nie je teda výsledkom skúsenosti sprostredkovanej, kedy mladý človek iba pasívne prijíma 
skúsenosti niekoho iného, ale sám ich neprežíva. 

Výskumy ukazujú, že človek si spravidla zapamätá: 

 15% z toho, čo počul (napríklad výklad učiva v škole, prednáška); 

 25% z toho, čo videl; 

 50% z toho, čo súčasne videl a počul; 

 90% z toho, čo sám vykonával, či sám prežil; 

Napriek tomu, že poznáme tieto skutočnosti, prieskumy, ktoré sledovali skladbu lekcií rôznych inštruktorov, ukázali, že typická 
lekcia (vyučovacia hodina, stretnutie) má v praxi asi nasledovnú skladbu: 

 0% úvod, 60% vysvetľovanie, 25% predvádzanie v praxi, 15% aplikácia (činnosť), 0% zhrnutie 

Skauting svojim dôrazom na učenie sa činnosťou upriamuje pozornosť na najúčinnejší spôsob odovzdávania informácií, ale aj 
zručností a postojov. Už spomenuté štúdie ohľadom efektívnosti učenia ukazujú, že ideálny pomer jednotlivých zložiek 
vyučovania je nasledovný: 

 10% - úvod, upútanie pozornosti; 

 15% - vysvetlenie, pri ktorom účastníci počúvajú; 

 25% - demonštrovanie, kedy inštruktor prakticky predvádza a účastníci sa pozerajú; 

 45% - prax, kedy účastníci prakticky danú vec vykonávajú; 

   5% - zhrnutie a zosumarizovanie naučeného. 

Napríklad pri osvojovaní si zásad viazaných stavieb v úvode inštruktor najprv prebúdza pozornosť a záujem (fotografie rôznych 
viazaných stavieb, zážitky a pod.); potom názorne vysvetlí, akým spôsobom sa viazané stavby stavajú; predvedie prakticky 
prípravu lán a materiálu, techniky viazania; potom nasleduje prax, kedy účastníci pod jeho vedením pracujú na jednoduchej 
viazanej konštrukcii a v závere inštruktor prácu vyhodnotí, poukáže na chyby a ich odstránenie a v krátkosti zhrnie základné 
princípy viazaných stavieb. 

Skautská výchova ide ale ešte ďalej, pretože na rozdiel od škôl a školiacich centier, výchova v skautingu spočíva aj v inej 
rovine skúsenosti, než je len precvičovanie si získanej zručnosti. Skauting vychováva v prvom rade k postojom. Tu je 
mocným nástrojom a zdrojom skúsenosti práve samotný skautský život: skúsenosť života v družine, ktorá je tímom 
a komunitou (porov. časť „Družinový systém“), skúsenosť dobrodružstiev v prírode, letný tábor, snemový oheň… 

KĽÚČOVÉ POJMY: 

Skautská metóda učenia sa činnosťou: 

• Odzrkadľuje skautský aktívny prístup k výchove. Hnutie pomáha mladým ľuďom v ich sebavýchove prostredníctvom 
príležitosti k prežitiu osobnej skúsenosti oproti pasívnemu počúvaniu učiteľa, či sledovaniu experimentu, prevádzaného 
učiteľom. 

• Poukazuje na cestu získavania vedomostí, zručností a postojov v každej z oblastí vývoja - slovo "činnosť" sa tak 
neobmedzuje iba na činnosť v zmysle získavania praktickej manuálnej zručnosti. Napríklad, označuje aj výchovu k 
zodpovednosti práve prostredníctvom príležitosti vziať na seba zodpovednosť v konkrétnej situácii (napr. nočná stráž na tábore, 
radca družiny a pod.). 

• Odzrkadľuje skautský praktický prístup k výchove, založený na skúsenosti, ktorá pokrýva konkrétne záujmy mladého 
človeka a vyrastá z jeho každodenného života. 

• V konečnom význame cieľom učenia sa činnosťou je rozvoj schopnosti mladého človeka rozvíjať sa vo všetkých 
oblastiach tým, že dokáže z každodennej skúsenosti vyťažiť to, čo je pre neho osobne dôležité a významné pre jeho rast. 

Mladí ľudia majú prirodzený sklon k aktivite a dobrodružstvu. Skauting akceptuje túto energiu a poskytuje jej bohaté 
prostredie vzdelávania sa a výchovy. Stimuluje u mladých ľudí aktívny prístup k životu, povzbudzuje ich, aby sami 
objavovali a odhaľovali nové a nové poznatky, skúsenosti a skutočnosti a aby aktívne ovplyvňovali skutočnosti, ktoré ich 
priamo ovplyvňujú. Jednoducho, je to kombinácia prežívania skautského spôsobu života a správania, ťažkostí a odmien v 
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podobe ich prekonávania, zodpovednosti, radosti i problémov… toto všetko mladý človek prežíva v mikrokomunite svojej 
družiny a v tomto prostredí objavuje realitu, ktorú neskôr bude prežívať v skutočnej spoločnosti. 

V podstate cieľom učenia sa činnosťou je okrem iného aj to, aby sa skaut naučil učiť sa – neustále a všade – zo skúsenosti, 
ktorú denne zažíva vo všetkých oblastiach svojho života. 

UČENIE ČINNOSŤOU V PROGRAME SKAUTSKEJ VÝCHOVY 

Aby sa učenie činnosťou stalo súčasťou skautského programu a splnilo svoj cieľ a naučilo skauta abstrahovať z každodennej 
skúsenosti užitočné poznatky a podnety k vlastnej sebavýchove, je potrebné dbať na nasledovné: 

• Skauting sám musí poskytovať mladému človeku dostatok potenciálne zmysluplnej skúsenosti - teda takej, ktorá je 
prínosom pre jeho rozvoj. 

• Samotná skúsenosť musí byť orientovaná tak, aby smerovala k dosiahnutiu výchovných cieľov, o ktoré skauting 
usiluje. Musí zároveň umožňovať, aby sa mladí ľudia prostredníctvom nej skutočne rozvíjali - teda získavali nové vedomosti, 
schopnosti a postoje. 

• Väčšina skúsenosti a zážitkov, ktoré mladému človekovi sprostredkovávajú aktivity, ktoré v skautingu prežíva, by mala 
ústiť až do úrovne princípov a prinášať tak mladému človekovi nielen konkrétnu zručnosť, či vedomosť, ale aj vnútornú 
duchovnú skúsenosť a dotyk vnútorných hodnôt, ktoré skauting rozvíja a ku ktorým smeruje. 

ZÁSADY VÝBERU A APLIKÁCIE AKTIVÍT: 

Je potrebné si jasne uvedomiť, že to v konečnom dôsledku nie sú ani tak samotné aktivity, ktoré majú výchovný význam, ako 
skôr skúsenosť, ktorú sprostredkúvajú a ktorú mladý človek zažíva počas aktivity. Ak chceme, aby aktivita bola viac 
výchovná, treba umocniť a obohatiť skúsenosť, ktorú sprostredkuje! Táto zásada je platná vo všetkých oblastiach rozvoja. 
Jedna aktivita pritom môže prinášať skúsenosť v rôznych oblastiach: napr. charitatívna činnosť rozvíja súčasne sociálny i 
duchovný rozmer spoločnosti. 

Skauting disponuje množstvom zaujímavých aktivít, ktoré sú schopné sprostredkovať hlbokú 
vnútornú skúsenosť. Aby sme ju aj skutočne dosahovali, je potrebné dbať na tieto dôležité 
podmienky: 

• poskytovať širokú ponuku aktivít: v skupine, ktorá sa zameriava len na niekoľko aktivít (napr. aktivity v prírode + 
manuálne aktivity) nedosiahneme plný rozsah celej vnútornej skúsenosti, ktorú je skauting schopný sprostredkovať; 

• vyskúšať nové a strhujúce aktivity: niektoré skupiny majú síce široký záber aktivít, ale v rámci týchto kategórií sa 
spravidla opakujú stále rovnaké aktivity. Tam sa potom vytráca celkové zanietenie, niet tam nič nového, nič objavného… Aby 
aktivita bola pre skautov skutočne obohacujúca, musí v sebe vždy obsahovať prvok novosti! 

• aktivity musí byť citovo, alebo fyzicky náročná a vyžadovať prekonať sa: aktivita nesmie byť príliš náročná, tak, 
aby ju účastníci nezvládli. Aby ale dosahovala svoj výchovný cieľ, nesmie byť ani príliš ľahká. Mala by vždy v sebe obsahovať 
potrebu použiť niečo nové: nové poznanie, nový prístup k problému, prvky tvorivosti a pod. 

• obsahuje nejaké vnútorné prvky krásy, alebo jednoty: hodnoty skautingu (a vôbec všetky skutočné hodnoty) sú 
krásne. Kríza hodnôt sa prejavuje práve odklonom od krásneho ku provokujúcemu, šokujúcemu a pod. Často to môžeme vidieť 
v umení krízových období civilizácie. Už v starovekom Egypte boli obdobia úpadku a rozvratov medzi Starou, Strednou 
a Nnovou ríšou charakterizované úpadkom umenia a stratou zmyslu pre proporcie a harmóniu. Nato, aby hra skutočne viedla 
k hodnotám, ktoré skauting vyznáva, musí v sebe tieto hodnoty obsahovať – a teda byť aj vnútorne krásna. 

 

Je potrebné venovať veľkú pozornosť intenzite zážitku, ktorý účastníci prežívajú: 

• oblasť normálneho zážitku: je zaujímavý, zábavný, ale nemá žiaden dopad na vnútorný rozvoj jednotlivca; 

• oblasť vnútorného rozvoja: zážitok je natoľko silný, že poskytuje príležitosť aby mladí ľudia prežili skúsenosť, ktorá 
pôsobí stimulujúco na ich vlastný osobnostný rast; 

• oblasť príliš silného zážitku: zážitok (skúsenosť) je príliš silná nato, aby sa s ňou mladý človek (napr. aj vinou 
nedostačujúcej pomoci zo strany vodcu) dokázal vyrovnať. Výsledkom je citové zranenie. 

 

Mladí ľudia sú v aktivitách vedení k tomu, aby najprv prežili skúsenosť a až potom vyvodzovali záver z prežitej skúsenosti. 
Pre vodcu to v praxi znamená: 
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• Neoznamovať vopred cieľ aktivity - viedlo by to možno k zníženiu záujmu mladých ľudí o aktivitu, podobne by to 
mohlo mať za následok obmedzenie spontánnosti a zredukovanie skúsenosti na púhe potvrdenie toho, čo už vopred očakávajú. 

• Reflexia, čiže zhodnotenie prežitého a slovné vyjadrenie reakcií, pocitov,… umožňuje vyjadriť skúsenosť, ktorú práve 
prežili, zachytiť ju a vyvodiť z nej konkrétny záver. Je potrebné dať každému dostatočný priestor na voľné vyjadrenie svojej 
skúsenosti. 

• Netrvať tvrdohlavo na tom, čo vodca chcel z aktivity vyťažiť. Je možné, že skúsenosť aktérov bude nečakane viesť úplne 
iným smerom, než vodca očakával! Jeho úlohou nie je riadiť a viesť reflexiu, ale pomáhať v reflexii samotných mladých ľudí a 
pomáhať im, aby zo svojej vlastnej skúsenosti vyvodili vlastné konštruktívne závery. 

• Každá aktivita musí vždy rešpektovať skautské princípy: všetky aktivity a všetko s nimi súvisiace musí byť vždy 
konštruktívne a nikdy nie deštruktívne voči komukoľvek a čomukoľvek. 

• Problémom zostáva, do akej miery môže vodca ponechať mladých ľudí experimentovať a robiť chyby prv, než do ich 
činnosti zasiahne. Hoci sa vodca vždy usiluje aktivitu úspešne zavŕšiť, jej výchovný dopad nemusí vždy spočívať v konkrétnej 
skúsenosti, či zručnosti, ktorú sa mladí ľudia naučia. Robenie chýb je neoddeliteľná súčasť procesu učenia sa. Prostredníctvom 
omylu môže mladý človek lepšie pochopiť čo, ako a kedy vykonal zle a čo v budúcnosti urobiť inak. 

Nesmieme pritom zabúdať, že skautská výchova = výchova k vedomostiam, zručnostiam a postojom a z toho vyplýva, že 
vyvážená aktivita (družinovka, oddielovka, výprava) by mala vyvážene rozvíjať všetky tri oblasti: 

 sprostredkovať nové poznanie; 

 rozvinúť zručnosť; 

 priviesť k postojom a hodnotám. 

REFLEXIA 

Nesmierne mocným nástrojom práve v oblasti postojov, ale aj v celkovej oblasti života družiny a oddielu, je REFLEXIA: 
slovné vyjadrenie toho, čo sme počas aktivity prežívali, cítili a nakonic, aj celkom praktické zhodnotenie kladov a nedostatkov 
aktivity. NIKDY ju preto nevynechávajme! 

Neznamená to, že úplne po každej hre či praktickej úlohe budeme sedieť a reflektovať. To by bolo úmorné. Ale miesto na 
reflexiu je určite po každej zážitkovej hre, určite na konci každej oddielovky, či družinovky (ktorá, ak je kvalitne pripravená, by 
mala poskytovať dosť podnetov na to, aby bolo čo reflektovať), na konci veľkej táborovej hry, či táborového dňa. 

NETRADIČNÉ AKTIVITY 

Pripraviť a zorganizovať aktivity, na ktorých sa skauti naučia novým zručnostiam a vedomostiam je pomerne ľahké. Jednako, 
či to, čo sa skaut učí mu ide jedným uchom dnu a druhým von, alebo nie, závisí vo veľkej miere od jeho záujmu, osobnej 
zaangažovanosti, vedomia užitočnosti toho, čo robí a pod. 

V kategóriách postojov ako je aktivita, spolupráca, empatia, pochopenie iných ľudí, bezkonfliktnosť apod. môže byť konkrétna 
aktivita tiež užitočná - ale to je skôr príjemné prekvapenie a nie pravidlo. Osobné postoje sa málokedy budujú prostredníctvom 
aktivít - spravidla sú ovocím spôsobu, akým sú vedomosti a zručnosti dosahované a vzájomne zdieľané v družine tak, aby 
prinášali prospech všetkým, prostredníctvom skúsenosti života v prírode, zmyslu pre skautský štýl života v každodennom 
živote a pod. 

Práve preto pre rozvoj mladého človeka je okrem bežných aktivít niekedy potrebné načrieť aj do arzenálu menej obvyklých 
aktivít a prostriedkov: vzťah medzi varením večere a citovým rozvojom jednotlivca zrejme nie je veľmi viditeľný a predsa 
práve takáto aktivita vhodných osôb môže poskytnúť príležitosť prediskutovať vážny problém, ťažiaci srdce mladého človeka. 

Tieto úzke vzťahy majú obrovský dopad na stimuláciu rastu postojov, ako sú tolerancia, solidarita, zodpovednosť a vedomie 
záväzku voči družine a poskytujú citovú podporu. Inými slovami, čím je družina pevnejšie zrastená navzájom, tým viac 
toho dokáže - pre seba i pre jednotlivých členov. 

UČENIE SA HROU 

Každá aktivita nato, aby bola efektívna, musí byť aj dostatočne zábavná. Musí to byť hra. Ľudia sa nesmierne radi hrajú vo 
všetkých vekových obdobiach. Ešte viac to platí o vekovej kategórii skautov.  

V dnešnej dobe sme svedkami oživenia hier aj v tých oblastiach, kde by sme to ani veľmi neočakávali. Napríklad mnohé 
univerzity s úspechom pouťívajú dlhotrvajúce celoročné hry ako základ, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú 
informácie a učivo študentom. V oblasti psychoterapie sme už dávno pochopili význam hry pre ľudské zdravie (jedna klinika 
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dokonca používala pri riešení manželských kríz elektrický vláčik s dvoma veľkými stanicami – pre neho a pre ňu – a údajne 
s veľkým úspechom!). Záujem o tradičné hry, ako je futbal, hokej, basketbal, ale aj o hry dobrodružné, ako je paint-ball svedčia 
o tom, že človek je skutočne bytosť hravá. 

Hra, ak je skutočne dobre pripravená a zakomponovaná do výchovnej stratégie, sa môže stať nesmierne mocným nástrojom 
výchovy. Sprostredkuje totiž množstvo zábavy, ale aj silnú skúsenosť, zážitok a vhodne postavená aj množstvo nových 
vedomostí a zručností. V hre sa vytráca sebakontrola, pomocou ktorej ľudia zvyknú zakrývať a kontrolovať svoje skutočné JA 
a preto uprostred napínavej a vzrušujúcej hry môže vodca uvidieť svojich zverencov takých, akí skutočne sú! 

PSYCHOLÓGIA HIER 
Hra je pre chlapcov a dievčatá v skautskom veku určite to najpríťažlivejšie. Zároveň je hra miestom, ktoré otvára pre 
radcu družiny netušené možnosti: umožňuje mu vzdelávať svoju družinu v nových poznatkoch a zručnostiach, utvrdzovať 
získané schopnosti, rozvíjať samostatnosť, tvorivé myslenie a iniciatívnosť, rozvíjať telesnú zdatnosť zverencov, testovať ich 
schopnosti a celkovú pripravenosť, rozvíjať a zároveň hodnostiť morálne črty.  

Vedomosti získané formou hry majú úplne iný nádych, ako tie získané „učením“ sa. 

Pri hre je dieťa spontánne a väčšinou sa nekontroluje - práve pri hre (čím pútavejšia, tým viac) môžeme vidieť skautov 
takých, akí skutočne sú a nie takých, ako sa tvária vo chvíľach, keď sa ovládajú napr. na družinovke a pod. 

Hra je nakoniec korením, ktoré spestrí aj chvíle nudnejšie a náročnejšie na pozornosť dieťaťa. 

Aby však hra mohla toto poslanie spĺňať, musíme najprv chápať jej podstatu, zákony a vedieť ju používať. 

ČO HĽADAJÚ DETI V HRÁCH 

Jednu z týchto štyroch vecí: 

Boj a zápas - podstata súťaže. Pozor, môže viesť k rozmachu egoizmu.  

Risk - „adrenalínové športy“. Pozor, riskovanie sa tiež môže stať drogou.  

Zmena vnímania - obľubenosť virtuálnej reality a pod. Pozor, môže viesť k poruche vnímania reality. 

Fantázia - u psychicky labilnejších pováh môže viesť k schizofrénii. 

Napriek tomu ale tieto veci - aspoň niečo z nich - musí hra obsahovať! 

ROZDELENIE HIER 
O základnom rozdelení na inteligenčné, pohybové a kombinované nemusíme hovoriť, ani o rozdelení na kolektívne a 
individuálne. 

Zaujímavejšie je rozdelenie hier podľa ich mentality: 

SÚŤAŽIVÉ HRY 

Ich podstatou je súperenie s iným hráčom, alebo družinou. Väčšinou majú určité umelo vytvorené pravidlá (získavanie životov, 
alebo zabíjanie dotykom, súťažné úlohy, a pod.). Typickým príkladom sú hry, ktoré prerástli v športy: z kolektívnych futbal, 
hokej; z individuálnych kolky; z inteligenčných napr. šach, dáma, „Člověče, nezlob se!“ a pod. 

VÝHODY: 

Ich výhodou sú jasné pravidlá, možnosť hru zamerať na ľubovoľnú činnosť a schopnosť, často pomerná nenáročnosť na 
prevedenie (stačí lopta a štyri kamene na bránky pre futbal; alebo lopta a kruh na volejbal). 

NEVÝHODY: 

V mnohých prípadoch nie je možné prepojiť hru s úvodnou legendou (skúste napr. včleniť futbal do tolkienovských 
povestí…). V tom prípade hra, ak nemá vnútornú dynamiku a obľubu (napr. futbal) môže zostať nudná a „sterilná“, 
postrádajúca podstatnú časť kúzla hry. V tom prípade musí byť prepracovanosť a transparentnosť pravidiel a úloh na 
vysokej, profesionálnej úrovni, aby zaujala sama v sebe - a to sa nie vždy podarí! 

VÝCHOVNÝ EFEKT : 
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Býva spravidla veľmi nízky – preto sú vhodné len ako forma „spestrenia“ programu, ktorého ťažisko ale spočíva v iných. 
výchovne efektívnych aktivitách. 

DOBRODRUŽNÉ HRY 

Sú to hry, ktoré by sme nazvali „simuláciou reality“. Je to napr. hra na „odstraňovanie míny“, prekonávanie rieky s piraňami, 
„Zlatá horúčka“ a pod.  

Ich znakom je, že nemajú pevné pravidlá - tie ktoré majú, sú skôr na to, aby nasimulovali realitu (napr. voda 
predstavovaná natiahnutými lanami, sud s vodou predstavujúci mínu a pod.). Riešenie nie je vopred určené, je rýdzo 
individuálne, založené na iniciatíve a schopnostiach hráčov. Hra je bytostne previazaná s úvodnou legendou, ktorá 
objasňuje, o čo vlastne v hre ide. Nevyhnutným prvkom hry je súťaživosť, pričom ale nároky na jednotlivé strany sú často 
rozdielné (napr. pašeráci a hraničná polícia). 

VÝHODY: 

Neobvyklosť, plynúca z náročnosti (hlavne pri realistickom simulovaní reality a práci so „skutočnými“ rekvizitami 
(namiesto „symbolu bremena“ skutočný stolitrový sud plný vody a pod.); otvorenosť riešenia a nezviazanosť hry formálnymi 
pravidlami a tým vedenie hráčov k samostatnému mysleniu a konaniu; väčšinou úzka skĺbenosť myslenia, tvorivosti a 
fyzického výkonu. 

NEVÝHODY: 

Pravidlá musia byť postavené skutočne brilantne, aby boli jasné, presne vymedzovali simulovanú realitu a pritom otvárali 
čo najširšie možnosti pre riešenia. Úvodná legenda musí byť pútavá, starostlivo pripravená, najlepšie na báze skutočnej 
udalosti - nesmú v nej chýbať presné údaje, ako sú mená, dátumy, miesta, dokonca mapy, fotografie, obrazy… Pri samotnej hre 
musíme dávať väčší pozor na bezpečnosť hráčov, pretože práve nevypočítateľnosť riešenia (spojená možno aj 
s neskúsenosťou) môže viesť k nepredvídateľným následkom. Hoci asi nikdy nedokážeme domyslieť všetky možné riziká, 
predsa musíme značnú časť prípravy venovať práve prepočtu možných rizík a ich riešeniam. 

VÝCHOVNÝ EFEKT: 

U dobre zostavenej hry je veľmi vysoký. Podporuje samostatné myslenie, schopnosť viesť, plánovať, hľadať nové riešenia, 
rozvíja schopnosť tímovej spolupráce. Zároveň sprostredkúva dostatočne silný zážitok, ktorý môže vyústiť až do úrovne 
princípov a vnútornej skúsenosti. 

OBRADOVÉ A ZÁŽITKOVÉ HRY 

Nie sú súťaživé! Ich cieľom je sprostredkovať dieťaťu určitý zážitok. Sú podobné dobrodružným hrám v tom, že sa tiež 
snažia simulovať určitú realitu - tá je však často viac posunutá do fantazijnej oblasti. Legenda je absolútne nevyhnutná - 
často sa ale odhaľuje postupne, počas hry. Väčšinou hra nemá takmer žiadne pravidlá (vyplýva z nesúťaživosti). 

Pretože tieto hry sú menej známe, uvedieme zážitkovej príklad: 

Simulujeme stav po výbuchu atomovej bomby so zameraním na precítenie vzájomnej pomoci. Najprv čítame pôvodné zápisky 
z Hirošimi o vojakoch protivzdušnej obrany, ktorí následkom výbuchu oslepli, mali strašné popáleniny, mnohí boli zranení 
troskami a krvácali. Čítame o obetavosti druhov, ktorí si pomáhali. 

Potom simulujeme situáciu: vytvoríme viacčlennú skupinku ľudí, z ktorých každý je po explózii jadrovej pumy nejako 
postihnutý: jednému napr. znehybníme obidve nohy dlahami (zlomenina), ďaľším dvom - trom zaviažeme oči (oslepli), 
ďaľšiemu dáme do uší štuplíky (originál predávané do uší za c. 35,- Sk; nie štuple od vína!) na znak toho, že ohluchol, 
posledného položíme na nosídla ako bezvedomého (zaviazané oči, nehybný). Radca družiny robí deduška - sprievodcu, ktorý im 
vysvetľuje, kadiaľ sa dostanú k lekárovi (tichým hlasom, aby tí „hluchí“ nepočuli jeho slová). Vedie ich obtiažným terénom, k 
„lekárovi“. Cieľom je prectiť vzájomnú odkázanosť jedného na druhého, schopnosť dôverovať si, spolupracovať, obetovať sa…  

Obradové hry - ako napovedá už názov - pridávajú k tomu ešte určitú obradnosť: atmosféra, postavy, prostredie sú 
preniknuté slávnostnosťou, tajomnosťou, starobylosťou - účastníci sa dostávajú do iného sveta, vznešeného a často 
fantastického: napr. v noci so sviecou v ruke (chránia ju, aby nezhasla, inak sa musia vrátiť) kráčajú k starobylému hradu, kde 
stretajú (dôkladne zamaskovaného) čarodeja, ktorý ich po jednom privádza až do veže ku Kráľovi Noci, ktorému odvzdávajú 
svoje svetlo… 

Tieto hry sa vždy ukončujú reflexiou - vzájomnou výmenou zážitkov, zdieľaním pocitov, možno dumkou na tému, ktorú hra 
navodila… nezabudnime dať hre dostatok času, neuponáhľať ju a tým nezničiť jej atmosféru, nechať v jej závere čas na 
mlčanlivé doznenie zážitkov. 
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Obradové hry sa väčšinou realizujú na konci väčších podujatí (tábor, sústredenie radcov) ako ich zakľúčenie. Niekedy ale 
môže byť vhodné uviesť ich aj na začiatku. 

VÝHODY: 

Silný zážitok, ktorý je výchovne veľmi dobre využiteľný a ktorý - pretože je spoločným zážitkom –  prehlbuje spolupatričnosť 
celej skupiny.  

NEVÝHODY: 

Nie je možné ich používať príliš často. Potrebujeme na ne miesto a čas s príslušnou atmosférou (zrúcanina horárne, šero,). 
Náročnosť na vnímanie, predpokladajúca určitú vyspelosť hráčov - väčšinou sú vhodné pre starších skautov. Náročnosť pri 
navodení atmosféry a utajenie priebehu hry - prezradiť len absolútne minimum a udržiavať napätie a očakávanie. Rekvizitová 
náročnosť, pretože v tejto hre musí byť všetko maximálne reálne a nie len „naznačené“ (porov. skutočná slepota, skutočná 
hluchota; nielen dohoda že „ty akože nepočuješ…“). Náročnosť na legendu. Často početný tím ľudí (nezriedka utajených), 
ktorí pracujú na priebehu hry. Nutnosť myslieť aj na najmenšie detaily (osvetlenie priestoru, rozmiestnenie vecí a pod.). Dbať 
na to, aby nevznikali prestoje a celý čas hry bol vyplnený. 

VÝCHOVNÝ EFEKT: 

Sú to hry, ktoré v prvom rade sprostredkúvajú mocný zážitok. Preto vlastne najviac napĺňajú požiadavku zmysluplnej 
skúsenosti, ktorá smeruje priamo k hodnotám skautingu. Škoda, že kvôli ich náročnosti na prípravu, ako aj náročnosti na 
absolvovanie a prežívanie hráčmi je nemožné používať ich príliš často – o to viac ale potom jednotlivé hry vyniknú a stávajú sa 
nezriedka skutočne životným zážitkom! 

PSYCHO A EKOHRY 

V istom zmysle len s veľkou dávkou fantázie ich môžeme nazvať hrami. Ide skôr o vyprovokovanie určitej reakcie na určitý 
podnet, alebo vyvolanie určitého konkrétneho vnemu. 

PSYCHOHRY 

Psychohry sú aktivity obsahujúce vždy okrem prvku hry aj prvok psychologický. Sú vhodné pre náročnejších, 
dospelejších hráčov, najlepšie s vyššou úrovňou vzdelania. Už tieto samotné skutočnosti hovoria, že najviac si tieto hry 
prídu na svoje u roverov, až starších roverov. Aby sme si ujasnili, čo tieto hry znamenajú, uvedieme príklad: 

Hra na ďalekú cestu: cieľom hry je určiť, čo vlastne ľuďmi hýbe. V úvode predstavíme fakty o sťahovaní národov v histórii, 
údaje OSN o emigrácii a pod. Ujasníme si, čo v sebe také sťahovanie sa zahŕňa: opustenie domova, námahu a riziká  spojené 
s cestou (v našom prípade trvá cesta asi 3 roky), problém s usadením sa v cudzej krajine a cudzej kultúre… Potom nasleduje 
samotná hra: hráči dostanú nasledovný zoznam dôvodov pre nastúpenie takejto veľkej cesty: bohatstvo, láska, moc, 
nesmrteľnosť, byť elitou, poznať múdrosť, možnosť realizovať sa, sloboda, pomsta, potreba niekam patriť, rodina, zdravie. Ich 
úlohou je určiť, koľko percent ľudí by bolo ochotných nastúpiť cestu kvôli niektorému z týchto dôvodov.  

EKOHRY 

Ekohry sú zamerané na zážitok prírody: môžeme napríkad so zavretými očami boso chodiť po tráve a vnímať ju hmatom; 
alebo so zavretými očami počúvať zvuky lesa; hrať sa „Na fotografa“ a pod. Ich spoločným znakom je zmena uhlu, alebo 
spôsobu vnímania reality, o ktorej si často myslíme, že ju už poznáme a preto ju vlastne prehliadame. Väčšinou nevyžadujú 
žiadnu vstupnú legendu a takmer žiadne pravidlá. 

Obidva typy hier sú náročné na vyspelosť hráčov. To preto, lebo ich cieľom a náplňou nie je vzrušenie zo zápasu a súťaže, 
ale naopak vnímanie a sebareflexia. 

VÝCHOVNÝ EFEKT 

Ak je hra dostatočne dobre pripravená a primeraná úrovni hráčov, jej efekt je úžasný. Ale rovnako ľahko sa môže stať aj 
totálnym debaklom. 

DROBNIČKY 
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Hry, slúžiace ako aktívna prestávka, „break“ v inej činnosti. Vsúvajú sa napríklad medzi jednotlivé bloky prednášok na ich 
väčšie spestrenie, vyplňujeme nimi čakanie na autobus a pod. 

Ich znakmi je krátkosť, nenáročnosť na pomôcky, nenáročnosť a jednoduchosť. Ich úlohou je odreagovanie, nie hraničný 
výkon, alebo učenie sa (hoci to učenie môže byť vedľajším efektom). Väčšinou nemajú spojitosť so žiadnou vstupnou 
legendou, ale obsahujú prvok súťaživosti, hoci v odľahčenej podobe (napr. výsledky nezapisujeme do bodovania). Opakujeme, 
ich úlohou je relax a odreagovanie, nie stres z „vážneho“ súťaženia. 

Vhodne volené drobničky môžeme používať aj na preladenie sa medzi tôznymi aktivitami na družinovke, na tábore, všade, 
kde treba. 

HRY Z HĽADISKA CIEĽA: 

Relaxácia, odreagovanie, upútanie pozornosti:   Drobničky 

Odreagovanie a súťaživosť:     Súťaživé hry (aj „bláznivinky“) 

Súťaživosť, krajné nasadenie, tvorivosť, dobrodružstvo:  Dobrodružné hry 

Dobrodružstvo a zážitok:     Obradové a zážitkové hry 

Zážitok a relaxácia:      Ekohry 

ČASTI HRY 

PRÍPRAVA HRY 

Hoci sa ešte nikto „nehrá“, pre radcu hra začína nad písacím stolom. Radca si v tomto okamihu musí ujasniť a ozrejmiť 
nasledovné veci: 

CIEĽ HRY: 

Ešte raz: Cieľ hry!!! Často zanedbaná, ale super dôležitá súčasť hry (ale aj družinovky, táborového programu a pod.). Musíme 
mať jasnú predstavu, čo chceme touto hrou docieliť, aký má význam, k čomu vedie.  

Cieľ hry musí byť zladený s celkovým programom akcie, na ktorej sa hra hrá. Hra teda (s výnimkou drobničiek) nie je niečo 
„od veci“ len tak „strčené“ do programu, ale niečo, čo s programom korešponduje a dopĺňa ho. 

MOTÍV A LEGENDA: 

Kde sa to len trochu dá, musíme hru obliecť do rúcha konkrétneho motívu, vyjadreného vo vstupnej legende. Je obrovský 
rozdiel, ak deťom povieme „a teraz budeme súťažiť, ktorá družina skôr vylezie na strom,“ alebo ak začneme legendou napr. o 
Gandalfovi, Bilbovi a trpaslíkoch, ako ich naháňali vrrrci a oni sa zachránili len vylezením na stromy - ak ešte dáme 
konkurenčnej družine úlohu vrrrkov, je hra o 300% zaujímavejšia - hoci sa robí v podstate jedno a to isté! 

NÁROČNOSŤ HRY: 

Musíme zvážiť, čo môžeme od detí očakávať. 

Príliš ľahká hra je nezaujímavá, pretože nevyžaduje vynaloženie dostatočnej námahy - jednoducho ju dokážu hrať tak akosi 
„mimochodom“. 

Príliš náročná hra naopak stráca tempo (hlavne ak družina nevie, ako ďalej napr. pri lúštení príliš náročnej šifry), neúspech 
spôsobuje opadanie záujmu a nakoniec rezignáciu družiny. 

Umenie radcu a vodcu spočíva v presnom odhadnutí schopností hráčov. Vo všeobecnosti ale platí zásada, že radšej sa 
prikloniť k náročnejšej variante, pretože uľahčiť sa hra dá aj počas hrania, ale zvýšiť dodatočne a „za pochodu“ 
náročnosť hry je asi nemožné. 

PRAVIDLÁ HRY: 

Musia byť: jednoznačné, jednoduché, prehľadné, pamätajúce na všetky možné alternatívy a pritom také, aby svojou 
zložitosťou hru zbytočne nespútavali (hlavne pri dobrodružných hrách!) a umožňovali iniciatívu a rozlet. Dokonalé 
prepracovanie pravidiel je skutočná fuška! 
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REKVIZITY: 

Je ich treba mať jasné v dostatočnom predstihu. Zabezpečiť ich. 

LEGENDA: 

Existujú veľké encyklopédie hier. Aby sa ale tieto akademické hry stali „živými“, je potrebné spojiť ich s legendou: vstupným 
príbehom, ktorý navodzuje atmosféru hry. Legenda je totálne nevyhnutná u dobrodružných, zážitkových a obradových hier. 
Legenda môže byť (a často aj je) prvým krokom pri tvorbe hry, ktorá je legende šitá na mieru. Je kladom, ak je legenda čo 
najkónkretnejšia, ako už bolo spomenuté. 

PRIEBEH HRY 

NALADENIE SA: 

Je to už prvá časť hry. Legenda. Alebo nejaká vstupná úloha, udalosť („náhodná“), niečo, čo spôsobí, že sa všetci naladia a 
nažhavia na blížiacu sa hru. 

SAMOTNÁ HRA: 

Ak je hra dôkladne pripravená, nemali by sa vyskytnúť žiadne problémy. Predsa ale, môže dôjsť k nasledovným situáciám: 

• Hra viazne pre prílišnú náročnosť: Vtedy treba hráčom pomôcť. Zbytočné ľpenie na pôvodnej náročnosti vedie hráčov 
k rezignovanosti nad nezvládnuteľnou úlohou a ak predsa v hre pokračujú, tak iba na naliehanie, akosi z povinnosti. 

• Jedna zo strán výrazne zaostáva: Ak má jedna zo strán výrazný náskok (platí to hlavne v etapových hrách, ale aj 
v jednotlivých), ostatné strany strácajú motiváciu, pretože „aj tak je už jasné, kto vyhrá“. Radca musí preto bdieť aj nad 
vyrovnanosťou hry. Jednak tým, že už v príprave „strihne“ hru tak, aby mala šancu každá zo zúčastnených družín (napr. tak, že 
každá z úloh hry bude šitá na mieru niektorej družine), jednak „nenápadnou pomocou“ počas hry: môže to byť naozaj 
nenápadný náznak, alebo naopak legálna inštitúcia „deda Vševeda“, ktorý za body „predáva“ dobré rady a tak stavia družiny 
pred rozhodnutie. stratiť body a získať čas, alebo naopak investovať čas do riešenia a nestratiť body…? 

• Nezáujem o hru: Napriek všetkej príprave sa hra môže stať totálnym „prepadákom“. Vetdy sa neusilujeme hru nasilu 
dokončiť, či hrať ďalej, ale jednoducho prejdeme na inú hru. V praxi to teda znamená: 

Dôkladná príprava hry - hlavne veľkej s náročnou prípravou - aby k tejto situácii nedošlo a potom zásobník osvedčených 
hier pre podobné situácie, aby v programe nenastala diera. 

• Podvádzanie pri hre: Ak hráč nie je úplný nováčik, môžeme to riešiť napr. „gréckou radou“, kedy si sružina na konci hry 
sadne do kruhu, radca oboznámi s podvodom a všetci sa k tomu vyjadria, 

ZÁVER HRY 

Hra, ktorá má pevnú dejovú líniu a pevný cieľ, končí dosiahnutím cieľa. U hier bez dejovej línie (Hu-tu-tu, naháňačka, slovný 
futbal a pod.) prestať v najlepšom - keď hra končí. Vyhneme sa tým poslednej fáze hry, kedy hra už začína nudiť a unavovať a 
zároveň necháme ako posledný zážitok z hry v mysliach hráčov dojem naprostej fenomenálnosti hry a tým si otvoríme dvere aj 
k jej prípadnému ďaľšiemu opakovaniu. 

VYHODNOTENIE HRY 

Každá hra potrebuje nutne vyhodnotenie. Bez neho zostáva otvorená a v podstate stráca svoj konečný zmysel. 

U súťaživých hier vyhodnocujeme víťaza, ktorý získal najviac bodov a s výnimkou drobničiek prenášame na celkové 
bodovanie. 

U hier stojacich na zážitku končíme reflexiou: výmenou zážitkov, ich prípadnou interpretáciou, spoločným uvažovaním nad 
otázkami, ku ktorým nás hra priviedla. Pred tým, pochopiteľne, nezabudneme na čas na doznenie zážitkov z hry!!!!! Aj pri 
„akčných“ hrách treba ponechať čas na „vykecanie sa“ zo zážitkov z hry. 

TVORBA HIER 
Vytvoriť dobrú hru nie je až tak strašne náročné, ako sa zdá. Predpokladá to iba niekoľko krokov: 

• Poznať čo najviac hier a vyabstrahovať z nich samotné hrateľné jadro: spôsob súťaženia, úlohy… Vytvoriť si kartotéčku 
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hier, alebo aspoň karisblok, do ktorého si značíme úspešnosť, hrateľnosť, čo je dobré, čo sa neujalo. 

• Kompilácia. Väčšinou dobrá hra vznikne kompiláciou viacerých hier: z každej preberie niečo, upraví, prispôsobí. 

• Legenda. Dôkladne prepracovaná. U mladších ju väčšinou oznámime naraz celú, aby naplno pracovala fantázia detí. U 
starších je vhodné, ak legedu zjavujeme postupne, ak sa príbeh pomaly pred ich očami počas hry odhaľuje. 

• Mená. Stačí pri hre napr. na praľudí namiesto „špagát“ povedať „pračlovečí povraz“, namiesto táborák „kanibalský oheň“ 
a namiesto „tamtá skala“ „Bralo Veľkého muža“ a hneď to inak znie. Usilujme sa všetko pomenovať a tak tomu dať konkrétne 
miesto v príbehu. 

• Zvážiť hrateľnosť. Neprehnať obtiažnosť a dať hre jasné pravidlá. Oplatí sa ale trochu preceniť hráčov (aby sa nenudili) a 
trochu podceniť seba (aby sme sa zase k smrti neuťahali)… 

• Pripraviť veci na vyhodnotenie: pamätné listy, ocenenia. Nezabudnúť na reflexiu a vykecanie sa po hre. 

• Pozor na dvojzmyselnosť: Jednak u pravidiel - musia byť preto formulované správne. A jednak u bežných slov - 12 - 
15r. „puberťák“ chápe pomaly každé druhé slovo dvojzmyselne. Pamätať na to. 

• Rozdielná kondička a schopnosti družín - pamätať na to a postaviť hru tak, aby si v nej mohli „škrtnúť“ všetci. 

ČO ZVÁŽIŤ PRI TVORBE HRY 

CHLAPCI VERSUS DIEVČATÁ 

Asi do veku osem rokov sa chlapci a dievčatá hrajú spolu bez väčších problémov. 

Neskôr sa obidve pohlavia začínajú separovať. Chlapci sa dostávajú do obdobia, kedy ich viac bavia hry bojového charakteru. 
Majú väčšiu silu, sú rýchlejší, mrštnejší. Radi merajú svoju zdatnosť v priateľských potýčkach a súpereniach.  

Dievčatá nie sú „bojovými“ hrami veľmi nadšené. V porovnaní s chlapcami rýchlejšie dospievajú a tak vo veku 13 rokov je 
chlapec ešte stále chlapcom, dievča už ale je „slečnou“.  

Prirodzené oddeľovanie sa chlapcov a dievčat vo veku 9 až 15 rokov má podľa psychológov aj hlbšie dôvody - je to azda 
obranný mechanizmus prírody, zabraňujúci tesnejšiemu kontaktu v dobe, kedy obidve pohlavia už pohlavne dozrievajú, ale ešte 
nie sú úplne zrelé na splodenie potomstva. 

V období 9 - 15 rokov je preto vhodnejšie organizovať hry a výlety zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Drsné a 
namáhavé hry s romantickým libretom, atraktívne pre chlapcov, dievčatá veľmi nenadchýňajú. Majú rozdielné záujmy.  

Z pedagogických dôvodov tiež nie je v tomto veku vhodné nechávať dvojice chlapec - dievča samotných spolu na odľahlejších 
miestach… 

Ak sme postavení pred úlohu pripraviť program spoločne pre chlapcov a dievčatá v koedukovanom oddiele, musíme pripraviť 
hru (alebo hry) tak, aby zodpovedali záujmom obidvoch pohlaví. Dá sa to alebo vhodnou kombináciou hier, alebo, ešte lepšie, 
postavením hry tak, aby tam mali svoje vlastné a špecifické úlohy chlapci, aj dievčatá. 

Pri hrách s rôznymi úlohami pre rôzne strany (pašeráci, colníci a priekupníci…) môžeme jednu z úloh „strihnúť“ špeciálne pre 
dievčatá a druhú pre chlapcov. Alebo môžeme vytvoriť dve zmiešané družstvá, kde chlapci plnia iné úlohy a dievčatá iné. 

Príklad podobne postavenej hry: 

Boj o tajné poklady 

Libreto: Stredovek. Hrady, obývané lúpeživými rytiermi, medzi sebou bojujú, lúpia poklady a tie zakopávajú na tajných 
miestach mimo hradov - zo strachu, aby sa v prípade dobytia hradu nezmocnil nepriateľ pokladov a tiež aj preto, aby sa „pán 
veľkomožný“ k pokladu dostal aj vtedy, ak musí podzemnou chodbou opustiť hrad pred presilou kráľovských vojsk.  

Ak ale niekto zistí miesto ukrytého pokladu a nájde ho…  

Pravidlá a priebeh hry: Hry sa zúčastňujú dve zmiešané družstvá - pomer chlapci : dievčatá je asi 2 až 3 : 1. 

Na presne ohraničenom území (najlepšie členité) ukryjú obidve družstvá, predstavujúce hradné posádky, svoje „poklady“ - je 
to napr. hrací kolíček, zatlčený do zeme (porov. ďalej). Potom na ľubovoľnom mieste s pomocou 15m šnúry na prádlo 
ohraničia štvorec - hrad, v ktorom sú nedobytní. O umiestnení pokladu vedia všetci v danej posádke. 

Po začatí hry obidve skupiny v neutrálnom území jednak hľadajú nepriateľský poklad (relatívne márna námaha, aspoň sprvu…) 
a snažia sa zajať nejakého nepriateľa. To sa stane vtedy, ak ho ľubovoľným spôsobom dopravia do svojho hradu. 

V hrade nastáva výsluch - ten má na starosti „hradná pani“ so svojim dievčenským spravodajským štábom. Má právo položiť 
každému zajatcovi tri otázky, na ktoré zajatec musí pravdivo odpovedať, ale len slovami „ano“, alebo „nie“. Na základe toho 
sa usilujú odhaliť, kde je poklad ukrytý a tam poslať hradných zbrojnošov (chlapcov) na čele s „pánom veľkomožným“. Zajatec 
si po výsluchu odpočinie 10 minút a vracia sa do hry. 
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Víťazí hrad, ktorý prvý objaví poklad svojich nepruateľov. 

Iným riešením - ak je dosť chlapcov aj dievčat - je vytvoriť paralelný program, v ktorom chlapci aj dievčatá majú svoje 
vlastné hry, ktoré hrajú súčasne vedľa seba. 

DRUŽSTVO, ALEBO DRUŽINA…? 

Predchádzajúci príklad ukázal hru, kde nesúťažia družiny, ale družstvá. Niekedy je rozdelenie hráčov na iné celky, než 
družiny, vhodnejšie - napríklad ak máme súčasne vedľa seba družinu roverov, skautov, skautiek a ešte dokonca vĺčat a 
včielok, a máme hrať hru, pri ktorej by mali všetci rovnaké úlohy - jasne by bola pre niektoré družiny nezvládnuteľná, iné by 
boli jasnými favoritmi. Vtedy je vhodnejšie vytvoriť len pre danú hru družstvá, ktoré sú pomerne vyrovnané. Takéto rozdelenie 
môže napomáhať schopnosti spolupracovať v netradičných zostavách s novými ľuďmi, schopnosť vytvárať potrebnú štruktúru 
v skupine a pod.  

Na druhej strane hra, kde spolu operuje celá družina, zase rozvíja tímovú prácu, súdržnosť družiny a posilňuje 
medzidružinové zväzky. 

V bodovaní - ak je hra bodovaná - sa potom pripisujú body jednotlivcom podľa umiestnenie ich družstva a na základe toho sa 
potom dá určiť aj to, ktorá družina - hoci nesúťažila ako jeden celok a bola „roztratená“ vo viacerých družstvách - bola 
úspešnejšia. 

Rozdeľovanie do družstiev (hlavne pri veľkých hrách) sa dá realizovať aj tak, že (porov. predchádzajúci príklad) vedúci určí 
napr. dvojicu „pán Veľkomožný a hradná pani“ (dvaja zodpovední a schopní hráči) a tí si striedavo vyberajú „zbrojnošov“ a 
„dievky“ do hradnej posádky. Inokedy môžeme použiť losovanie, alebo aj iné kritériá - môže ním byť aj iná hra, ktorá je 
predohrou k „veľkej“ hre! 

BEZPEČNOSŤ PRI HRE 

• Pri hre v neznámom priestore ho preskúmať a odstrániť črepy, drôty, plechovky, ostré kamene a pod. 

• Nikdy nehrať terénnu hru tam, kde jazdia autá a vlaky! 

• Loptové hry len v teniskách - nie v kanadách a topánkach. 

• Bojové hry (rugby, zápasenie) výlučne na mäkkej tráve v plavkách, alebo v trenírkach a tričku, najlepšie naboso. 

• Dohodnúť signály: výkrik „pusť“, alebo zabúchanie rukou o zem je signál nebezpečnej situácie pri zápasení a súper, ktorý 
ho drží, ho musí okamžite pustiť. 

• Pri hrách s lukmi, vzduchovkami, prakmi a pod. nesmie byť nik za čiarou, spoza ktorej sa strieľa, alebo hádže! 
K terčom sa ide spolu a na povel vedúceho.  

• Namiesto šišiek používať ponožkové, alebo papierové gule. Ešte viac sa osvedčili vodné pištole, či injekčné striekačky! 

• Hry vo vode môže riadiť iba skúsený plavec (odborka „plavec“) 

• Vždy mať pri sebe malú lekárničku. 

• Od začiatku viesť deti k disciplíne a rešpektovaní pokynov aj v zápale hry. 

EKOLOGICKÝ ASPEKT HRY 

V prírode sme iba hostia na návšteve. Práve hra môže často prerásť až do vandalizmu voči svetu prírody okolo nás. Aj 
počas hry je potrebné mať na mysly právo prírody okolo nás na ochranu a pokoj. 

Tvrdo postihujeme akékoľvek ničenie prírody, ako je lámanie porastu a pod. Vediem družinu k ohľaduplnému vzťahu 
k prírode! 

Ani pri najživších hrách preto nepovoľujeme kričanie. Zvykáme na to družiny a môžeme (hlavne kým si na to zvyknú) 
postihovať krikľúňov bodovou stratou pri hre. Môžeme tiež zaviesť hry s pravidlom mlčania - deti si v nich pomaly zvykajú 
hrať aj potichu a bez zavíjania. Celkove oddiel a družiny cvičíme v tichom správaní sa v prírode!!! Môžeme na to napr. 
vymyslieť „odznak zálesáka“, ktorý nosia na rukáve (krku, retiazke) tí, ktorí sa v prírode správajú ako zálesáci. Tím, ktorí 
porušujú pravidlá chovania v prírode, ho zhabeme dovtedy, kým sa nezlepšia! 

Miesto, kde sme hrali, zanecháme minimálne v rovnakom stave, ako pre hrou! Vyzbierame značky, papieriky, zástavky… 
Ak je to len trochu možné, splatíme svoj dlh v prírode aj tak, že vyzbierame odpadky v lokalitem kde sme hrali a zensieme ich 
do dediny; zúčastníme sa aj samostatnej ekologickej akcie. 

Pomôcky ku hre - palice, prúty - odrezávame výlučne z vyrúbaných, alebo suchých stromov! 

PRÁCA VEDÚCEHO POČAS HRY 
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Veľa času je spojeného s prípravou hry - je vhodné dať pomôcky pripraviť, ak sa to dá, iným v družine: natlačiť kartičky, 
vymedziť územie, kde sa bude hrať a pod. 

Počas hry, ak aj vedúci nefunguje ako hráč, alebo rozhodca, nemôže odpočívať. Ak má voľno, prechádza sa medzi hrajúcimi a 
nenápadne si všíma hráčov, ich prístup k veci, ich chovanie. 

Nakoniec nastáva vyhodnotenie hry - znovu je vhodné zaangažovať aj pomocníkov. 

 

CYKLOVANIE A POSTUPNOSŤ HIER 
Ak začíname s družinou, nemôžeme očakávať, že bude schopná hrať veľké a komplikované hry. Je preto potrebné 
zachovať pri hrách určitú postupnosť: najprv hráme jednoduché a krátke hry, postupujeme postupne ku hrám náročnejším a 
väčším. Aj v hrách musí družina postupne dospievať! 

Postupnosť hier je dôležitá aj z hľadiska ich pedagogického využitia: hra slúži nielen na pobavenie, ale aj na osvojenie si 
určitých vedomostí, zručností a postojov. Aj preto stúpajúca tendencia hier zodpovedá postupnému osvojovaniu si zručností. 
Napríklad, ak chceme družinu zdokonaľovať v stopovaní, postupnosť hier na výpravách je nasledovná: 

- Stopa vyznačená krepovým papierom porpi cestách. Meria sa čas. 

- Pochodové značky. 

- Pochod podľa turistických značiek 

- Krepový papier - mimo ciest a chodníkov. 

- Stopovanie v snehu 

- Sledovanie jednej zvieracej stopy v snehu 

- Sledovanie zvláštnej stopy v pôde (napr. značkár sa opiera pori chôdzy o palicu s ostrým hrotom; má na topánke pripevnené 
okrúhle želiezko.) 

- Stopovanie stopy po „ježkovi“ (= poleno s nabitými trčiacimi klincami, vlečené za značkárom) 

- Stopa vyznačená veľmi nenápadne (napr. hrášky, kukurica - jednotlivé zrnká) 

- Veľká stopovacia hra na záver sezóny. 

UČIŤ DRUŽINU HRAŤ SA 
Dôležité je aj UČIŤ DRUŽINU HRAŤ SA. Na hre nie je dôležité vyhrať, ale zahrať si. Hra typu stopovačky sa dá vyhrať 
tak, že sa hľadaný „zakope“ napr. pod lístie a za celý čas ani nehlesne - ale nudí sa on a nudia sa aj ostatní, pretože si ani 
nezahrajú. Na stopovačke je pritom krásne to, že je tam stále prenasledovanie, naháňanie, úskoky, napätie! Ak je hľadaný 
skúsený hráč a vidí, že ho ostatní nemôžu nájsť, výjde im v ústrety, upozorní na seba - a znovu zmizne, lenže hra sa už 
rozbieha!  

POMÔCKY KU HRÁM 

OSOBNÉ POMÔCKY JEDNOTLIVCOV 

Ak sú členovia družiny vyzbrojení základnými unoverzálnymi pomôckami, máme v mnohých prípadoch o kvantum starostí 
menej a výber hier, ktoré sme schopní hrať, sa prenikavo zvýši. Je vhodné, aby mal každý člen družiny na výprave so sebou 
nasledovné pomôcky. Dbáme pritom, aby ich mali majitelia riadne označené (značkou, prezývkou, menom…) 

PONOŽKOVÉ GULE, ALEBO… 

Okrem ponožky naplnenej handrami a zašitej môžeme používať aj klasické handrové gule, alebo gule z natvrdo umačkaného 
papiera previazaného povrazom, alebo ešte lepšie lepiacou páskou. Papierové sú ale menej trvácne ako handrové, oboje ale, ak 
je dobre umačkané, lietajú porovnateľne so šiškami. 

Veľkosť gule by mala byť asi ako tenisová loptička, farba čo najkrikľavejšia - aby sa ľahko hľadali.  

Počet - 3ks/osoba 

…STRIEKACIA PIŠTOĽ 
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Ak je na mieste hry dostatok vody (stačí čistý potok), môžeme ponožkové gule nahradiť injekčnými striekačkami, či vodnými 
pištoľami. Okrem toho, že forma „zbrane“ lepšie napomáha vžitiu sa do hry, je použitie vody ešte bezpečnejšie ako ponožkové 
gule. A ako sledovať zásahy? Pripevnite každému hráčovi na hruď útržok toaletného papiera. Má tú výhodu, že na jeho 
krepovanom povrchu jasne vidieť aj najmenšiu kvapku vody. Platí potom zásada, že zamokrenie, alebo strhnutie útržku = 
„smrť“ hráča a strata života. 

SIGNALIZAČNÉ ZÁSTAVKY 

Štvorcová zástavka s rozmermi 20x20 cm. Je uhlopriečkou rozdelená na dva trojuholníky, z ktorých na jednej zástavke (pravej) 
je jeden trojuholník červený a druhý biely; na druhej (ľavej) žltý a biely. Rozdielne farby sú užitočné pre signalizáciu 
semaforom. 

Okrem signalizácie sa môžu zástavky používať aj na vytýčenie hracieho územia, trás… možnosti sú naozaj nepreberné! 

Počet - 2ks/osoba 

VÝKONNOSTNÉ ZNAČKY 

Kolíček dlhý asi 20cm, dole zaostrený do špičky, aby sa dal zapichnúť do zeme. Hore sú na ňom vytvorené zboku dve 
protiľahlé plôšky, na ktorých je napísané meno vlastníka. Používajú sa napr. na označenie stanovíšť, výkonov (zapichne sa na 
miesto, kam napr. doskočí desiatym doskokom), nájdu sa aj iné možnosti.  

Počet - 1ks/osoba 

ŠATKA NA OČI 

Veľa hier ráta so zaviazaním očí. V praxi stačí skautská šatka. 

Počet - 1ks/osoba 

IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY 

Pre jasné rozlíšenie strán v hre sú vhodné čelenky: farebné, ktoré si hráči uviažú okolo čela. Každý hráč by mal mať so sebou 
tri: červenú, zelenú a žltú. V prípade pátracích hier si ich z dôvodu maskovania môžu viazať na ľavé rameno.  

OSTATNÉ DROBNOSTI 

Pero, ceruzka, papier, uzlovačka. 

DRUŽINOVÉ POMÔCKY KU HRÁM 

Oplatí sa mať so sebou:  

• pevné a dlhé lano (okolo 15m - najlepšie horolezecké) – aspoň dva kusy; 

• kratšie povrazy; 

• balíček kariet (na losovanie, označovanie, hľadanie,…); 

• tenisová a pingpongová loptička; 

• malá „kocka“ papierov; 

a podobne. V tomto ohľade veľa napovie skúsenosť. 

RIEŠENIE SPOROV PRI HRÁCH 
Dôležité je od začiatku viesť deti k tomu, že hra je dôležitejšia ako výsledok, viesť ich k veľkorysosti a rytierstvu, a 
hlavne k skutočnému skautskému postoju, v ktorom je pravda a česť nadovšetko. 

Ak k sporu dôjde, riešime ho nasledovne: 

• Podanie rúk - prv, než sa spor začne riešiť, obe stránky si podajú ruky na znak, že sú obaja o svojom tvrdení 100% 
presvedčení a zároveň že spor chcú riešiť v duchu rytierstva hľadaním pravdy a nie presadením svojho záujmu. Je to 
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pripomienka priateľstva a v tom okamihu už vlastne spor nie je sporom, ale objavením pravdy!  

Už v tomto okamihu väčšinou dôjde k dohode, pretože buď jedna strana nie je o svojej „pravde“ 100% presvedčená (a teda dá 
rytiersky za pravdu druhému, ktorý si je svojou vecou istý), alebo si nie sú isté ani jedna.  

Ak predsa k dohode nedôjde, potom môže nasledovať: 

• Opakovanie situácie za rovnakých podmienok. Ak A tvrdí, že trafil B, zopakujeme situáciu a A si môže v rovnakej pozícii 
ešte raz na B hodiť - pravda sa ukáže! 

V prípade, že to nie je možné, môžeme použiť iný spôsob: rozhodovací súboj za podobných podmienok (niečo ako stredoveký 
„Boží súd“); alebo lós, v najhoršom aj rozhodnutie vedúceho hry (ale naozaj v krajnom prípade - pozor na pocit „on im 
nadŕža…!“) 

DESATORO DOBRÉHO ORGANIZÁTORA HIER 
1. Mať po ruke zásobník hier (nosiť so sebou zápisník hier na akcie) 

2. Správna hra v správny čas na správnom mieste. 

3. Jasné a zrozumiteľné pravidlá. 

4. Jasné rozdelenie úloh. Ak jeden z hráčov dostane menej zaujímavú úlohu, nabudúce mu to vynahradiť. Nemať svojich 
obľúbencov - bola by to strata dôvery ostatných! 

5. Obe strany musia mať rovnakú nádej na víťazstvo. 

6. Nestranný rozhodca. 

7. Ukončiť hru v najlepšom. 

8. Po hre hru vyhodnotiť. 

9. Nedať sa odradiť neúspechom. 

10. Nebáť sa zopakovať osvedčené hry (stávajú sa tak určitou legendou a klasikou - porov. „zlatá horúčka“) 

ODMENY A OCENENIA 
Usilujme sa pri väčších hrách vytvoriť rôzne trofejné štítky (napr. zrezaný kus guľatiny s nápisom hry a dátumu jej konania), 
diplomy, ocenenia aj pre najúspešnejších zástupcov určitej úlohy v hre (napr. najlepší zlatokop, indián,…). 

OSTATNÉ TRADIČNÉ AKTIVITY 

DRUŽINOVÁ SCHÔDZKA 
Z predchádajúcej lekcie vieme, že je to najčastejšia aktivita družiny. Z toho vyplýva aj jej dôležitosť pre život a rozvoj družiny.  

CIELE DRUŽINOVKY 

Vzdelávanie v dvojakom (nie školskom zmysle): 

• osvojovanie si poznatkov a zručností, 

• osvojovanie si postojov a hodnôt. 

Zábava - družinovka nesmie byť ďaľšou „školou“ - musí na nej byť dobrá nálada, možnosť vyblázniť sa,… 

Uplatnenie: družinovka má byť miestom, kde sa môže jednotlivec uplatniť, ukázať, čo vie, vyniknúť. 

Upevnenie družiny: je miestom, kde družina žije a preto sa aj zžíva. 

Z toho vyplýva, že správna družinovka musí byť súčasťou niečoho väčšieho: nie je len „náhodným“ stretnutím s „náhodným“ 
programom, pri ktorom ak vynechám 2 - 3 družinovky, ani to nepocítim (ako pri seriáloch typu „Jednoduchá Mária“, tam ale 
z iného dôvodu…). Sain-Exupéry vraví krásne o láske, že „neznamená hľadieť jeden na druhého, ale hľadieť spolu jedným 
smerom.“ Aj skautské priateľstvo sa dokáže upevniť len vtedy, ak tu je mocná a nádherná vízia, vízia, ktorú je vodca  
schopný preniesť aj na družinu, vízia, ktorá magnetizuje pohľady skautov v družine jedným smerom a tým ich zbližuje a 
premieňa na opravdivých bratov a „sú-druhov“ (v tom pôvodnom zmysle tohoto krásneho a tak poškvrneného slova)! 

TRVANIE: 
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Nemalo by presiahnúť (oficiálna časť) 45 až 60 minút.  

PRIEBEH DRUŽINOVKY 

Radca má mať pripravený program vždy aspoň na dve družinovky dopredu (teda tú „dnešnú“ a tú nabudúce), aby vedel 
oznámiť, aké veci si majú nabudúce priniesť skauti so sebou, zadať prípadné úlohy, smerujúce k budúcej družinovke… 

Začíname v situácii, kedy sú skauti už v klubovni, každý sa niečím zaoberá, možno sa solídne bláznia. Našou úlohou je v tomto 
chumli vytvoriť jednotnú náladu a všetkých myšlienkovo usmerniť na družinovku a v tejto spoločnej nálade sústrediť vnímanie 
a konanie skautov k jej náplni. 

• Oficiálne zahájenie: 

Zjednáme ticho (dohodnutý signál, gesto…) a oficiálne zahájime schôdzku, napr. slovami: 

„Zahajujem 54. schôdzku družiny Netopierov!“ 

To je oficiálny signál, naznačujúci jasne, že teraz sa družinovka začína. To ale neznamená, že všetci skauti sa hneď 
„disciplinovane“ preladia na novú situáciu. Skôr naopak. Nasleduje preto 

• Preladenie: 

Cieľom je zjednotiť mysle skautov a upriamiť ich k družinovke.  

Slúži na to úvodný pokrik družiny, uvedený pár (veselými) slovami radcu, ak treba. Pokrik, náležite silný a nadšený (Treba 
rozvíjať! Prejav hrdosti družiny!) jednak ventiluje energiu nazhromaždenú v „preddružinovkovom“ bláznení, jednak zjednocuje 
družinu a upiera ju k spoločnému centru. Pokrik môže byť doplnený aj ďaľšími zvykmi (doprevádzať ho pohybmi, gestami, 
spoločné zvítanie sa napr. daním hláv dokopy, podaním rúk do kruhu a pod.) 

Niekedy je vhodné preladiť s pomocou úvodnej hry. Nemala by byť príliš bláznivá, ale mala by byť zaujímavá a smerovať 
k celkovej náplni chystanej družinovky. Alebo, naopak, môžeme začať totálne bláznivou (a fyzicky náročnou) hrou, ktorú 
necháme doznieť v ďaľšej už viac psychologicky ladenej hre, alebo aktivite, smerujúcej k náplni družinovky. 

Úvodné preladenie môže priniesť aj vstupný príbeh, ak je naozaj natoľko silný (a rozprávačská zdatnosť radcu natoľko veľká), 
že zaujme a prehluší všetky predchádzajúce podnety. 

• Skautské vzdelávanie: 

Prvá časť družinovky smeruje k osvojovaniu si nových vedomostí a zručností, súvisiacich s nováčkovskou skúškou, stupňami 
zdatnosti, vedomosťami a zručnosťami, potrebnými pre činnosť družiny. Je vhodné viesť ho tiež hravou a súťažnou formou. 

Na konci by mal radca nadiktovať skautom do zápisníkov stručné zhrnutie, alebo iným spôsobom zabezpečiť poznámky 
z prebratého (obkresliť, rozdať rozmnožené texty a pod.) 

Ak sa paralelne preberá viac tém (napr. nováčkovská s mladšími a stupne so staršími), spravidla radca vedie prípravu mladších 
a jeho zástupca prípravu starších. 

Je vhodné do prípravy témy zapájať aj ostatných a to tak, že na každú družinovku si vždy niekto pripraví danú tému a oboznámi 
s ňou ostatných. 

• Hra č. 1: 

V polovici družinovky má svoje miesto hra, určená na odreagovanie. Je ideálne, ak súvisí (a mala by) s tým, čo sa prebralo. Nie 
je moc bláznivá (už by sme potom skautov dohromady znovu nedali), skôr zaujímavá súťaž, azda i viac intelektuálne náročná. 
Dbať aj na časovú nenáročnosť. 

• Skautská prax: 

V druhej časti družinovky sa družina venuje praktickej činnosti: kreslenie, umelecká práca, práca s nožom, výroba a údržba 
výstroje na výpravy a výlety (šitie stanov, plátanie, impregnácia,…), zveľaďovaniu klubovne (doplnky vybavenia, údržba,…), 
nácviku iných zručností (lasovanie, výroba a streľba z luku, praku, hod oštepom a pod.). 

• Hra č. 2: 

Je to záverečná hra a mala by byť korunou družinovky. Má tiež súťažný charakter, môže to už ale byť aj totálna bláznivina, 
náročnosť môže byť maximálna a môže byť aj časovo náročnejšia. Zbytočne ju ale nenaťahovať a v najlepšom ukončiť!!! 

• Vyhodnotenie družinovky – reflexia: 

Radca zhodnotí družinovku, vyhodnotí body a zakreslí ich, pochváli, upozorní na nedostatky. Priestor pre vzájomné zdieľanie 
sa. 
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• Oznamy: 

Radca oboznámi družinu s organizačnými pokynmi.  

• Oficiálny záver družinovky: 

Radca družinovku oficiálne ukončí: 

„Týmto ukončujem 54. družinovú schôdzku Netopierov.“ 

Je pekné, ak má družina svoj vlastný rozlúčkový zvyk (pokrik, spoločné podanie rúk a pod.), upevňuje to súdržnosť družiny. 

• Voľná zábava: 

Ak sa dá, tak družinu hneď nerozoženieme, ale - hlavne ak je nálada - môžeme pokračovať v neoficiálnej zábave - je dobré, ak 
s ňou radca ráta a má pripravené v zálohe osvedčené hry, ktoré zaberajú. 

Tieto zásady, pochopiteľne, nie sú vytesané do mramoru. Predstavujú záchytnú kostru, schému, ktorá sa sovedčila, ale nikde 
nie je napísané, že družinovka musí vyzerať práve takto! Naopak, práve v programe a priebehu družinovky je potrebné, aby sa 
naplno prejavila tvorivosť a nápaditosť radcu a aby tak radca nevytváral stereotyp, ale vždy prinášal niečo nové! 

DUMKA 
Jej cieľom je spoločne uvažovať o určitej téme. Je to „romantické“ zamyslenie, rozjímanie, dôverné uvažovanie a vyjadrovanie 
názorov v „intímnej“ atmosfére družiny. Dumka, ak je vhodne ladená a pripravená, môže byť mocným zážitkom. Dumku 
nemožno nariadiť - musí sa pripraviť tak, aby akosi sama vyplynula. Treba dbať pri jej príprave na niekoľko vecí: 

NÁLADA: 

Ťažko urobíme dumku v situácii, keď družina je rozbláznená a má maximálne „akčnú“ náladu. Preto je vhodné dumky robiť 
napr. na konci výpravy, na tábore na konci dňa, jednoducho vtedy, keď sú skauti náležite unavení (ale nie zas tak, aby nám 
pospali), vybláznení a naladení na niečo „odpočinkovejšie“ (pri dumke telo síce odpočíva, ale nie myseľ!). 

ATMOSFÉRA: 

Šero, ticho, dohorievajúci oheň, sviečka, jednoducho intímna atmosféra. Určite nie neónové osvetlenie, alebo pravé poludnie! 
Pohodlná poloha (ležíme, sedíme, maximálna uvoľnenosť a neformálnosť). Šero, či tma spolu s tichom majú aj tú funkciu, že 
obmedzujú rušivé vnemy na minimum a napomáhajú sústredeniu. 

NAVODENIE TÉMY: 

Aj to musí byť prirodzené. Radca to musí nyrafičiť tak, aby táto téme v danom okamihu „náhodou“ všetkých interesovala. 
Navodenie témy môže spôsobiť spoločný zážitok - napr. predchádzajúca činnoasť a súťaže na výprave, vhodná obradná, alebo 
zážitková hra, skladanie sľubov, alebo čokoľvek iné. 

Ak nie sú splnené tieto podmienky, radšej dumku odložme na neskoršie. 

DRUŽINOVÁ VYCHÁDZKA, VÝPRAVA A VÝLET 
Aktivity v prírode sú nesmierne dôležité - otvárajú nás pre pochopenie prírody, vnímanie krásy, vytrhujú z abnormálneho 
vypätého života súčasnej európskej civilizácie, samotný kontakt s prírodou človeka zušľachťuje, pretože ho privádza k jeho 
vlastným koreňom. 

Pri akciách v prírode rozlišujeme niekoľko stupňov: 

• Vychádzka - rozsah niekoľko hodín, blízke okolie. Pešo. 

• Výprava - rozsah jeden deň, širšie okolie. Pešio. 

• Výlet - výprava spojená s presunom dopravným prostriedkom. Rozsah jeden a viac dní. 

ZÁKLADNÁ PRÍPRAVA TÝCHTO AKTIVÍT: 

Aj v najfádnejšej krajine jestvuje obrovské množstvo zaujímavých miest - treba len mať odvahu opustiť vyšľapané 
chodníčky a hľadať.  
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Je vhodné tieto miesta pomenovať - je predsa rozdie ísť k „tomu takému kameňu tam v doline, trochu naboku,“ alebo ísť na 
„Orliu vežu“ - hoci v skutočnosti ide o jeden a ten istý objekt! 

Rovnako je možné spojiť tieto miesta s určitými obradmi - „Sľubová skala“, „Poradná plošina“; alebo vytvoriť iné zvyky, 
viažúce sa na tieto miesta. 

AKČNÝ RÁDIUS AKTIVÍT 

Pri plánovaní si na začiatok kúpme turistickú mapu okolia v mierke 1 : 50 000. 

V mieste nášho bydliska zapichnime kružidlo a narysujme tri kruhy: 

• s polomerom 10cm (5km) pre vychádzky, 

• s polomerom 15cm (7,5km) pre pešie výpravy, 

• s polomerom 30cm (15km) pre výlety. 

V týchto okruhoch potom hľadáme zaujímavé miesta: zrúcaniny, opustené lomy, osamelé stromy, rybníky, skalné mestá, 
kotliny, jaskyne, riečne zátoky, lesíky, rezervácie… a nájsť k nim optimálnu prístupovú trasu. 

PLÁNOVANIE AKTIVITY: 

Nič neponechať na improvizáciu. Počítať so suchou, i mokrou variantou. Pamätať, že aj takáto akcia je súčasťou výchovy 
skautov.  

Všeobecne chlapci a dievčatá od akcie očakávajú tri veci: 

• Silné zážitky, 

• zaujímavá činnosť, 

• radosť a vzrušenie z hry. 

Tie by sme im mali sprostredkovať. 

Samotný program by mal zohľadňovať nasledovné pravidlá: 

• rôznorodosť činností (nielen „samé“ hry, alebo „samé učenie“, „samé chodenie“ a pod.) 

• striedanie „práca - odpočinok“, „napätie - uvoľnenie“. Neustála námaha privádza únavu a neustále napätie otupelosť. 
Jednotvárna činnosť - hoc aj jednotvárne napätie - unavuje a otupuje vnímanie. 

• na oddielových akciách striedať spoločné oddielové a samostatné družinové aktivity. V prípade družiny je možné 
striedať družinové a samostatné aktivity. 

• Istý čas venovať rýdzo samostatnej práci - vyrezávanie, kreslenie, písanie do zápisníku a pod. 

 

Pri plánovaní presne určime, čo zamýšľame so skautmi robiť: 

• Počas cesty vo vlaku, alebo v autobuse, pri čakaní na zastávke. 

• Hry a aktivity počas cesty k cieľu výletu. 

• Zamestanie v cieli (na táborisku) a v okolí. 

• Činnosť na spiatočnej ceste. 

 

Plán vypracujeme do podrobností s časovým harmonogramnom akcie. Pri výpočte trvania pešej túry nám pomôže Naismithovo 
pravidlo: 

• Na každých 5 km trasy rátame 60 minút chôdze; 

• na každých 300m prevýšenie pri stúpaní pridáme 30 minút; 

• na každých 300m prevýšenia mierneho klesania odrátame 10 minút; 

• na každých 300m prevýšenia prudkého klesania prirátame 10 minút. 

• Rátame s časovou rezervou a zohľadňujeme aj kondíciu skautov (pravidlo je počítané pre „schopných“ turistov) 
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Skúsenosti ale ukazujú, že toto pravidlo je na skautských aktivitách niekedy príliš optimistické. Lepšie nám môže poslúžiť 
zásada prevzatá z poľného návodu americkej armády FM 21 – 18, kapitola 3, ktorá udáva čas, potrebný na prekonanie určitej 
vzdialenosti pešo nasledovne: 

• Po upravenej ceste: cez deň 4km za hodinu; v noci 3,2km za hodinu; 

• Vo voľnej prírode: cez deň 2,4km za hodinu; v noci 1,6km za hodinu; 

 

Tento plán musí byť presný, ale nesmieme byť jeho otrokmi. Ak improvizácia nemá v príprave miesto v zmysle „nemám 
šajnu, čo budeme robiť, ale niečo si už vymyslíme“, tak má nezastupiteľné miesto na samotnej akcii, kde v prípade, že 
objavíme niečo nesmierne zaujímavé, nastanú zvláštne okolnosti a pod., musíme byť schopní pružne program upraviť, ba aj 
úplne zmeniť a nedržať sa ho násilne aj za cenu opustenie zaujímavejšieho pre menej zaujímavé. Aj bez mimoriadnych udalostí 
sa program zrejme nepodarí do puntíku dodržať (objav vzácneho živočícha, nálezisko brezovej kôry, stretnutie s priateľmi,…). 
Práve tu sa ukáže správny improvizačný cit radcu. Pre schopného radcu je plán pomocníkom, nie pánom. 

DOBRÁ AKCIA V PRÍRODE V SEBE ZAHŔŇA: 

Hry: Nemusia byť len nové. Použijeme aj staré osvedčené klasiky (bojovky, Hu-tu-tu a pod.). Nesmie ich ani byť priveľa - 
hoci sú hry tým najočakávanejším na výprave, aj toho najlepšieho sa dá prejesť! 

Skautská prax: Hlavne to, čo potrebujeme pre pobyt v prírode: varenie na ohni, postavenie prístrešku a pod. 

Zálesácka prax: Poznávanie prírody, kvetov, stromov, stopovanie a pozorovanie zvery a pod. Práve táto časť býva veľmi často 
na podobných podnikoch zanedbávaná. Práve táto prax nám pomáha aj mysľou sa odpútať od mesta a obce, kde žijeme a 
namiesto banálneho kecania o tom „čo bolo v telke“ a vtipov o blondínkach sa otvoriť vnemom z prírody. 

Nemusí to byť prednáška, ani niečo časovo náročné - stačí všimnúť si zaujímavé, čo stojí za povšimnutie a zastaviť sa pri tom: 
rozkvitnutý gaštan, stopy v blate, kvet, chrobák a pod. 

Pohyb a cvičenie: Neodmysliteľná súčasť! Rozvoj kondície formou pohybových hier, súťaží a pod. Pestovať v chlapcoch a 
dievčatách radosť z pohybu. 

Ručné práce: práca s nájdeným materiálom (pletenie z prútov, vyrezávanie z kôry, retiazky z gaštanov, turbany z bukvíc,…). 
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OSOBNÝ RAST 
Osobný rast sa sústreďuje špeciálne na pomoc mladému človeku vedome a aktívne sa podieľať na svojom vlastnom osobnom 
raste a  rozvoji. 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SKAUTSKEJ VÝCHOVY 

Pri výchove mladých ľudí môžeme postupovať v podstate dvomi spôsobmi: 

 
 

Model „A“: 

V organizácii sú stanovené spoločné normy, ktoré majú dosiahnuť všetci jej členovia, napr. „urobí bez prestávky 50 klikov.“ V 
družine je šesť skautov, z ktorých niektorí urobia 10, niektorí 40, jeden dokonca 60 klikov bez prestávky. Výsledok: pre 
niektorých sú tieto ciele na hraniciach ich možností, ba niekto možno tento cieľ ani nikdy nedosiahne a začne tak strácať zoči - 
voči nedosiahnuteľnému cieľu akúkoľvek motiváciu usilovať sa o rozvoj v tejto oblasti. Pre iných ale naopak tieto ciele nie sú 
nijako náročné a nevyžadujú od nich takmer žiadnu námahu - pre nadpriemerných môžu byť dokonca pokušením k úpadku a 
uspokojenia sa s menšími nárokmi na seba.  

Model „B“: 

V organizácii nie sú stanovené žiadne spoločné normy. Každý skaut je vedený k tomu, aby nesúťažil s ostatnými, ale v prvom 
rade sám so sebou; aby sa neporovnával s tým, čo dokážu ostatní, ale s tým, čo môže dokázať on sám! Miera zlepšovania je 
stanovená relatívne, v našom príklade by to mohlo byť vyjadrené takto: „V počte klikov, ktoré vykoná naraz bez prestávky, sa 
zlepší o 50%“. Pre najslabšieho v družine to znamená zlepšiť sa z 10 na 15 opakovaní, pre najlepšieho zo 60 na 90 opakovaní.  

Hoci tieto ciele už môžu byť pre všetkých dosiahnuteľné, nemusí byť stanovenie ani takéhoto relatívneho limitu ideálne: ten 
prvý by možno dokázal zlepšiť svoj výkon až na 25, pre toho druhého je možno jeho telesný limit 80 opakovaní. Preto ešte 
lepšie je vyhnúť sa definovaniu akýchkoľvek limitov a vyjadriť požiadavku napríklad takto: „Preukáže zlepšenie v počte klikov 
urobených bez prestávky!“. V spojení so správnou motiváciou môžu byť takto stanovené ciele maximálne efektívne. 

Skauting sa hlási k modelu B. Znamená to, že ciele, ktoré určuje skautské hnutie pre svojich členov, je prispôsobované ich 
osobným schopnostiam, možnostiam, situácii, záľubám a pod. Cieľom nie je dosiahnuť určité presne stanovené normy, ale 
maximálny rozvoj jednotlivca.  

VÝCHOVNÝ MODEL „B“ V PRAXI SKAUTINGU 

Schéma celkového výchovného programu mladého človeka je hlavným nástrojom, ktorý skauting používa na podporu 
osobného rastu. Je založená na výchovných cieľoch, vytvorených národnou skautskou organizáciou pre danú vekovú 
kategóriu, definujúcich, aké vedomosti, zručnosti a postoje by mali byť dosiahnuté v rôznych oblastiach vývoja mladého 
človeka na konci jeho práce v danej vekovej kategórii. 

Vyjadrená  atraktívnym a stimulujúcim spôsobom predstavuje pre každého mladého človeka nástroj, ktorý mu s pomocou 
dospelého vodcu umožňuje: 

• vypracovať si súbor osobných cieľov, ktoré chce vo osobnom vývoji dosiahnuť; 
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• stanoviť si, akým spôsobom - v konkrétnych termínoch - chce tieto ciele dosiahnuť; 

• zrealizovať svoje úmysly svojim vlastným tempom; 

• vyhodnotiť, uznať a osláviť pokrok, ktorý vykonal. 

Stručne povedané, idea osobného rastu je zamýšľaná ako pomoc mladému človeku rozvíjať svoju vlastnú vnútornú 
motiváciu vážne sa zaoberať svojim vlastným vývojom a rastom, rozvíjať sa vlastným spôsobom, vlastným tempom 
smerom k celkovému cieľu vlastnej skautskej vekovej kategórie a vyhodnocovať svoj skutočne dosiahnutý rast. 

Mladý človek v škole je vystavený tlaku napredovať v učení sa tempom, ktoré si sám nezvolil, ale ktoré mu je 
nadiktované "zhora". Následkom toho môže dosahovať zlé výsledky na skúškach, alebo naopak, ak je úspešný, prežívať pocit 
skvelosti, ktorý je ale - rovnako ako pocit neschopnosti v prvom prípade - veľmi relatívny, pretože je založený na relatívnom 
fakte počtu spolužiakov, ktorí sú horší, či lepší ako on. Niektorí mladí ľudia sa cez to dokážu rýchlo preniesť, iní s tým 
namáhavo zápasia. Poniektorí zapadnú do bludného kruhu, kedy strata motivácie a strach z neúspechu v nich vyvolávajú len 
minimálne úsilie niečo dokázať a tak zväčšujú šancu, že nikdy nezažijú pocit úspechu. 

Byť schopný sledovať skutočné záujmy, odhaľovať talenty a zakúšať, ako chutí úspech v atmosfére bez konkurencie, je 
podstatne dôležité pre rozvoj mladého človeka. Ironicky, reakcia väčšiny rodičov na zlé výsledky v škole je obmedzenie, 
alebo dokonca zákaz ostatných aktivít v snahe prinútiť svoje dieťa venovať maximálny možný čas školskej práci. 

Skauting, prirodzene, nie je špeciálne zameraný na mladých ľudí, ktorí majú problémy v škole. Jednoducho iba poskytuje 
všetkým mladým ľuďom spôsob, ako si rozšíriť svoje horizonty spôsobom, ktorý sa v škole používa veľmi vzácne a zriedka, 
príležitosť "blysnúť sa" a zažiariť na svojej vlastnej ceste sledujúc svoje vlastné záujmy a výchovné ciele. 

VÝCHOVNÉ CIELE A STUPNE NAPREDOVANIA 

Osobné napredovanie pozostáva zo série krokov a čiastkových cieľov, primeraných jednotlivým 
vekovým kategóriám. Tieto ciele sú vyjadrené všeobecne vo výchovných cieľoch SLSK a sú 
v spolupráci s vodcom individuálne aplikované v konkrétnom prípade každého jednotlivca 
a sformulované ako jeho osobné ciele. 
Prvým krokom na ceste osobného napredovania je vlastne už rozhodnutie mladého človeka vstúpiť do skautingu, 
vyjadrené skautským sľubom. Sľub - to nie je nejaký test, či skúška. Je to jednoducho slobodné rozhodnutie mladého človeka 
podieľať sa na skautskom spôsobe života a výchovy. Pred tým, ako bude schopný urobiť toto rozhodnutie, je potrebné, aby mu 
skauting poskytol skúsenosť skautingu: skúsenosť života v družine, aktivít, oboznámil ho dôverne s výchovným programom a 
jeho cieľmi a pomohol mu pochopiť Zákon skautov a skautiek a ako sa premieta do skautského spôsobu života. 

Hoci škola, rodičia, príbuzní a priatelia môžu povzbudzovať - ba dokonca nútiť - mladého človeka k vstupu do skautingu (alebo 
naopak!), v konečnom dôsledku to musí byť slobodné rozhodnutie samotného mladého človeka vstúpiť do skautingu - alebo ho 
neskôr opustiť… Táto požiadavka je založená na skutočnosti, že mladý človek môže iba vtedy postupovať na ceste 
osobného rastu, ak motivácia rásť vychádza z neho samotného - a nikto nevkladá príliš veľa úsilia do niečoho, čo by 
najradšej nechal tak! 

A tak požiadavka, aby to bol mladý človek, ktorý sa sám od seba a slobodne rozhodne stať skautom, je základným 
predpokladom toho, aby bol vnútorne motivovaný napredovať vo svojom osobnom vývoji. Okrem toho, práve skutočnosť, 
že v družine sú spolu mladí ľudia, usilujúci sa spoločne o spoločný cieľ, pomáha vytvárať vzájomne inšpiratívnu atmosféru. 

Skutočnosť, že skauting jednoducho žiada od každého urobiť to najlepšie, čo dokáže (angl. "to do my best" - súčasť 
skautského sľubu) je pre vývoj mladého človeka veľmi dôležité. V skautingu nejestvuje prostredie konkurencie, 
porovnávacích testov ani hodnotenia na základe toho, kto je lepší a kto je horší. Jediná súťaž je súťaž so sebou samým. 
Nielen že tento prístup znižuje strach z porovnávania a z neúspechu, je to zároveň faktor, ktorý stimuluje rozvíjanie hlbších a 
autentickejších vzťahov v družine, kedy ostatní nie sú konkurenti a potenciálni nepriatelia, ale skutoční sú-druhovia (v tom 
najlepšom pôvodnom význame tohto kedysi tak krásneho slova)! 

ČIASTKOVÉ OSOBNÉ CIELE 
Výchovný programa stupne napredovania udávajú ciele, ktoré skaut dosahuje v priebehu jedného, až troch rokov. Toto obdobie 
je pre praktické použitie príliš dlhé. Ciele, vajdrené v stupňoch napredovania, nie sú ani určerné nato, aby slúžili ako konkrétne 
ciele, ku ktorým skaut smeruje. Sú skôr majákom, ktorý naznačuje, ktorým smerom sa skautská výchova v danej vekovej 
kategórii uberá. Ak by sme chceli použiť príklad, tak napr. počas II. svetovej vojny bolo cieľom americkej armády obsadiť 
Japonské ostrovy a tak ukončiť vojnu. Táto strategická koncepcia bola potom rozmenená „na drobné“, čiže na konkrétne ciele: 
obsadenie Guadalcanalu, obsadenie Šalamúnových ostrovov atď.  

Tiež v skautingu je potrebné rozmeniť tieto „strategické“ ciele na jednotlivé konkrétne kroky, ktoré pokrývajú obdobie 
jedného programového cyklu, čiže tri mesiace. To sa deje v čiastkových osobných cieľoch. V praxi to znamená, že jeden 
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výchovný cieľ, určený pre danú kategóriu, je v praxi dosahovaný prostredníctvom asi 9 krokov, definovaných v čiastkových 
cieľoch, z ktorých každý vedie mladého človeka stále bližšie k celkovému cieľu vekovej kategórie. 

Každý programový cyklus prináša niekoľko čiastkových osobných cieľov pokrývajúcich vedomosti, zručnosti a postoje vo 
všetkých oblastiach rozvoja mladého človeka a spravidla aj niekoľko návrhov úloh a aktivít, súvisiacich so špecifickým 
dôrazom danej vekovej kategórie a smerujúcich k naplneniu týchto vytýčených cieľov. Ide teda vlastne o osobný plán 
osobného napredovania daného jednotlivca. 

Napríklad, ak je cieľom rozvoj zmyslu pre službu a zodpovednosť, je možné na to použiť jednu z mnohých funkcií, ktoré sú v 
družine potrebné: či už je to starostlivosť o družinovú záhradku, spravovanie pokladničky, alebo dokonca funkcia radcu družiny 
– je vecou mladého človeka a dospelého vodcu, aby spoločne identifikovali záujmy mladého človeka, jeho schopnosť slúžiť a 
prevziať zodpovednosť a určili trvanie záväzku, ktorý na seba mladý človek prijíma. 

Po tom, ako je týmto spôsobom dohodnutý celý obsah tejto osobnej etapy a jej časové trvanie, je mladý človek schopný 
prevziať väčšiu zodpovednosť za dosiahnutie vytýčeného cieľa. 

Rozvoj mladého človeka prebieha v dvoch oblastiach:  

• jednak rozvoja ako jednotlivca a  

• jednak rozvoja ako člena družiny – tímu, komunity.  

Obidva rozmery sa v praxi prelínajú. Tým, že mladý človek pomáha druhému s osvojením si nejakej zručnosti, napomáha 
jemu v osvojení danej zručnosti a sebe v rozvíjaní vodcovských kvalít, ako sú trpezlivosť, schopnosť naučiť a pod. A naopak, v 
okamihu, keď on sám je objektom pomoci iného, pomáha zase jemu v tej istej úlohe, ktorú predtým plnil on. Tieto vzťahy 
zároveň napomáhajú upevneniu vzájomných vzťahov medzi členmi družiny a celkovému zrasteniu družiny. 

To, čo sa skauti spoločne učia, nie je abstraktné - je to niečo konkrétne, čo obohacuje ich každodenný život (na rozdiel od 
mnohých školských vedomostí) a umožňuje im naplno prežívať skauting! 

OSOBNÉ ZÁUJMY A VÝCHOVNÉ CIELE 

Skautský výchovný program ponúka aj množstvo príležitostí ako sa zdokonaliť v oblastiach osobných záujmov. 
Zvyčajne množstvo týchto príležitostí je obsiahnutých už v samotnom programe, smerujúcom k celkovým cieľom skautskej 
výchovy: manuálna zručnosť, umenie organizovať, umelecké vyjadrenie, funkcia v spoločnosti (družine), učtovníctvo… mladí 
ľudia sú povzbudzovaní k tomu, aby si v každej výchovnej kategórii vybrali tie možnosti, ktoré najviac zodpovedajú ich 
vlohám a záujmom a ktoré im najviac pomôžu v procese rozširovania obzorov, objavovania nových záujmov a vlôh a rozvíjania 
nových zručností a schopností. 

Oblasti záujmov a záľub nie sú len nejaké prídavky k aktivitám družiny, ale sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

Aj samotná družina ako celok si môže vybrať určitú záujmovú oblasť a rozhodnúť sa v nej zdokonaliť - trebárs len preto, 
lebo danú vedomosť potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov.  

Záujmové oblasti v družine sú vyberané podľa celkovej úrovne a vedomostí družiny a podľa potrieb, ktoré družina potrebuje na 
dosiahnutie svojich zvolených cieľov. Keď je už raz daná oblasť družinou zvolená, mladí ľudia spoločne pracujú na splnení 
cieľa a dosiahnutí daného stupňa zdatnosti vo zvolenej oblasti. 

Požiadavky, pochopiteľne, musia byť definované s tou mierou slobody a voľnosti, ktorá umožňuje mladému človeku 
postupovať smerom k svojmu vlastnému osobnému cieľu. 

ÚLOHA VODCU PRI STANOVOVANÍ A HODNOTENÍ OSOBNÝCH CIEĽOV: 
• Pomoc nováčikovi objaviť skauting: 
V kategórii pomoci mladému človeku v jeho raste je prvou úlohou dospelého vodcu vzbudiť v ňom záujem o skauting. Hoci 
knihy, filmy, časopisy a rozprávanie môžu u mladého človeka prebudiť určitý záujem o skauting, iba žitá realita môže skutočne 
naplniť jeho očakávania! Pre mladého nováčika sú životne dôležité: celková atmosféra oddielu, štýl vedenia dospelého vodcu, 
vzťahy medzi mladými ľuďmi navzájom a medzi nimi a vodcom, miera, do akej sa nováčik cíti v oddieli a družine vítaný a 
pod. Oni rozhodujú, či sa nováčik rozhodne po prvej oddielovke prísť znovu a v skautingu aj zostať. 

• Budovanie sebadôvery: 
Dospelý vodca sa musí usilovať objaviť akýkoľvek talent, či zručnosť, ktoré sa objavujú u mladých ľudí a nájsť spôsob, 
akým by mladý človek mohol svoju schopnosť uplatniť v praxi. Cieľom nie je priviesť mladého človeka k tomu, aby sa 
pred ostatnými vychvaľoval, ale aby jednoducho mal dobrý pocit z toho, že dokáže niečo urobiť. 

Situácie a aktivity, ktoré umožnia mladému človeku využiť svoj talent, musia slúžiť dobru celej družiny - hoci len tým, že 
prinesú zábavu a rozptýlenie. Toto je dôležité hlavne v prípade pomoci ostatným prijať medzi seba nováčika a naopak 
nováčikovi získať uznanie kolektívu a vedomie užitočnosti. Pozor! Mladí ľudia sú mimoriadne citliví! Ak vytvorená situácia 
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je zjavne umelá, alebo ak dospelý vodca robí okolo talentu dotyčnej osoby priveľké haló, výsledok môže byť maximálne 
trápny… 

Z rovnakého dôvodu dospelý vodca musí neustále sledovať, či nováčik nemá nejaké problémy a predísť situáciám, ktoré 
by ho potenciálne mohli ponížiť. Problémy si vodca, prirodzene, zapamätá a neskôr ich použije na stanovenie oblastí 
osobného rastu dotyčného pri vytyčovaní jeho osobných cieľov. 

• Pomoc mladým ľuďom stanoviť si osobné ciele: 
Za predpokladu, že mladý človek sa rozhodol vstúpiť do skautingu, je úlohou dospelého vodcu pomôcť mu zostaviť súbor 
osobných výchovných cieľov a to alebo formou osobného rozhovoru medzi štyrmi očami, alebo uprostred družiny a 
spoločne s ňou - záleží na dotyčnom, ktorá z týchto dvoch foriem bude pre neho príjemnejšia. 

Predpokladá sa, že dospelý vodca na základe všeobecných výchovných cieľov skautingu pre danú vekovú kategóriu, urobí 
nasledovné: 

o pomôže mladému človeku nájsť spôsob, ako previesť všeobecné skautské výchovné ciele do jeho 
konkrétnej situácie; 

o preskúma úroveň schopností a predpokladov mladého človeka vzhľadom na výchovné ciele a vezme do 
úvahy aj prípadné prekážky, ktoré by mohli sťažovať ich dosiahnutie a vyžadujú osobitnú pozornosť; 

o vypracuje spolu s mladým človekom spôsob, akým chce mladý človek dosiahnuť rast ku každému 
jednému konkrétnemu cieľu a spolu sa dohodnú na časovom ohraničení etapy; 

Týmto spôsobom si každý mladý človek vypracuje svoj vlastný osobný výchovný plán. Mladý človek by mal byť vedený k 
tomu, aby si tento plán napísal, či inak ho zaznamenal vlastnými slovami a aby mu tak slúžil ako "upomienka" na to, čo sa 
rozhodol dosiahnuť - a neskôr ako forma pohľadu naspäť na pokrok, ktorý dosiahol. 

Za účelom tejto pomoci musí byť dospelý vodca schopný urobiť fundovaný odhad, nakoľko sú ciele a prostriedky 
zvolené mladým človekom realistické pre toho konkrétneho mladého človeka. Pokiaľ sú jeho ambície príliš nízke, je na 
ňom, aby ho posmelil zájsť ešte kúsok ďalej. Naopak, ak sú ciele, ktoré si mladý človek pred seba stanovil, príliš veľké, môže 
to mať za následok rýchlu stratu motivácie zoči - voči nedosiahnuteľnému cieľu.  

Nakoniec ale to musí byť sám mladý človek, ktorý - hoci s pomocou dospelého vodcu - si sám stanovil svoje ciele a cesty k 
nim vedúce. Keby totiž dostal zoznam "úloh" jednoducho nalinkovaný od niekoho iného, jeho motivácia k ich splneniu by bola 
výrazne menšia. 

• Uľahčovanie rastu mladého človeka: 
Toto môže byť skutočná výzva pre dospelého vodcu! Je pravda, že národný výchovný program obsahuje množstvo námetov 
aktivít, ktoré môžu uľahčovať mladým ľuďom dosahovať ich výchovné ciele. Napriek tomu je to stále dospelý vodca, ktorý 
musí zvažovať každú aktivitu a aranžovať či modifikovať ich tak, aby dávali príležitosť každému mladému človeku 
vyvíjať sa aj s pomocou nich smerom k svojmu osobnému výchovnému cieľu a celkove prispievali k upevneniu a 
prehĺbeniu družinového života. 

• Udržiavanie motivácie a napomáhanie pri prekonávaní problémov: 
V okamihu, keď sa každý začne rozvíjať inou rýchlosťou a iným smerom, začne aj motivácia striedavo klesať a stúpať. V 
okamihu, keď mladí ľudia zistia, že byť napríklad zodpovedný za stravu na skautskom tábore nie je tak ľahké, ako sa to 
navonok zdá, môže prísť rýchlo pocit nezmyselnosti snaženia sa o to a následne strata záujmu. 

Spôsob, akým vodca bude na podobnú situáciu reagovať, je závislý na konkrétnej situácii. Niektorí mladí ľudia proste iba 
potrebujú čas na trochu odreagovania a relaxu. Občas zase bude musieť vodca poukázať na svoje sklamanie nad jeho, či jej 
nezáujmom.  

Keď mladí ľudia narazia na problémy, úlohou dospelého vodcu je pomôcť im pri nachádzaní spôsobov ako prekonať 
ťažkosti, ktorým čelia. Nie je pre mladého človeka prospešné, ak vodca sám oznámi hotové riešenie a zodpovie všetky 
otázky –  určite to neposilní jeho pokrok, ani skúsenosť úspechu! 

Mieru náročnosti, ktorá je primeraná mladému človeku k jeho rastu, musí dospelí vodca určiť už vopred a nie až v zhone 
aktivity. A vo všetkom, čo je nad sily mladého človeka, musí byť pripravený podať pomocnú ruku –  ale vždy tak, aby to 
nakoniec bol mladý človek, ktorý (hoci aj s pomocou vodcu) problém vyrieši! 

• Zaistenie, aby všetko, čo bolo dosiahnuté, bolo aj skutočne použité na obohatenie družiny: 
Dospelý vodca musí vynaložiť všetky sily na to, aby talenty, zručnosti, vedomosti boli využité na obohatenie celej družiny.  

Na druhej strane ale skutočnosť, že sa mladý človek naučil predsedať družinovkám neznamená, že ich bude viesť už navždy, 
dokiaľ bude v skautingu. Vhodnejšie je, ak bude viesť družinovky nejaký vopred určený čas, aby sa zdokonalil v tomot umení a 
potom bude ostatným pomáhať tiež si osvojiť túto zručnosť, prípadne bude k dispozícii a ochotný "zaskočiť" v tejto funkcii v 
prípade choroby a pod. 
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Využitie talentu a zručnosti v službe družine je cestou ako dosahovať pokrok prostredníctvom praxe a ako dosiahnuť nielen 
ocenenie, ale dokonca vďačnosť zo strany družiny! 

• Pomoc pri rpiebežnom hodnotení osobného rastu: 
Osobný rast je priebežne hodnotený vzhľadom na progres smerom k osobným výchovným cieľom mladého človeka, založeným 
na všeobecných výchovných cieľoch skautingu pre daný vek a danú oblasť. Je to vlastne aplikácia klasickej schémy 
NAPLÁNUJ – USKUTOČŇUJ A SLEDUJ – VYHODNOŤ do praxe osobného rastu. Hodnotenie prebieha neprestajne na: 

o osobnej úrovni, kedy mladý človek sám hodnotí, aké zmeny sa v jeho živote odohrávajú počas výchovnej 
etapy a hodnotí celkový stupeň vynaloženého úsilia ("urobil som to najlepšie, čo bolo v mojich silách?"); 

o úrovni spätnej väzby zo strany ostatných mladých ľudí, s ktorými sa stretáva a zo strany dospelého vodcu, 
ktorí sledujú viditeľné zmeny, ktoré sa s mladým človekom dejú v jeho každodennom živote a viditeľné 
úsilie, ktoré vynakladá na ich dosiahnutie. 

o úrovni hodnotenia vodcom, ktorý pomáha mladému človekovi uvedomiť si dosiahnuté ciele, ako aj 
prípadné nevyužité rezervy. 

Niekoľko slov pochvaly zo strany vodcu je neformálnym spôsobom, ako uznať pokrok a udržať tak vnútornú motiváciu 
mladého človeka počas úsilia o dosiahnutie jeho sosbných cieľov. 

• Verejné zhodnotenie a uznanie pokroku: 
Nikto v skautingu nemôže očakávať, že mladý človek uvažuje neprestajne o svojom vlastnom napredovaní. V skutočnosti, 
uprostred činnosti, väčšina vedomého úsilia mladého človeka je upriamená priamo k úspešnému splneniu zadanej úlohy. 

To je dôvod, prečo po skončení aktivity, tábora, výpravy, či projektu je potrebné, aby si dospelý vodca našiel spolu s 
mladými ľuďmi čas na zhodnotenie. 

Spätný pohľad na prežitú aktivitu v sebe zahŕňa to, čo sa páčilo a čo sa nepáčilo, celková úroveň úspešnosti aktivity, problémy, 
ktoré sa vyskytli a spôsob, akým sa vyriešili, atď. Je to tiež priestor na to, aby každý mladý človek vyjadril, ako sa počas 
aktivity cítil, čo zažil a čomu sa naučil a aký prospech mu aktivita priniesla a čo v budúcnosti urobí inak, než tomu bolo teraz. 

Nesmierne dôležité je ale aj to, aby si práve počas tejto reflexie mladý človek uvedomil súvis medzi 
prežitými aktivitami a svojimi osobnými cieľmi a zhodnotil, nakoľko aktivity prispeli 
k dosahovaniu jeho cieľov! 
Je veľké množstvo spôsobov, ako viesť takéto spoločné hodnotenie. Cieľom určite nie je, aby mladý človek cítil potrebu od 
hanby sa najradšej prepadnúť pod zem. Stimulovanie vnútornej motivácie vyžaduje príležitosť na pochopenie pokroku, 
ktorý urobil a na vychutnanie pocitu úspechu, ktorý dosiahol ako výsledok svojho vlastného úsilia. Zároveň ale potrebuje 
spoznať slabiny, ktoré musí ešte vylepšiť. 

Veľmi užitočný môže byť kolektívny prístup. Mladý človek sa najprv sám vyjadrí a potom dospelý vodca môže požiadať 
ostatných o spätnú väzbu a vyjadrenie sa k počutému. 

Ak je tento prístup použitý, je nutné, aby dospelý vodca bdel nad konštruktívnosťou vyjadrovanej kritiky. V prvom rade 
je potrebné poukázať na pozitívne skutočnosti, až potom na nedostatky. Rovnakým spôsobom poskytuje spätnú väzbu 
mladým ľuďom aj sám dospelý vodca. Aj on sa môže zúčastniť hodnotenia a podobne ako mladí ľudia vyjadriť, čo ho zaujalo, 
čo bolo pre neho príjemné a radostné. čo problematické, čo ho osobne obohatilo… 

Ak mladý človek v niektorej oblasti vyvinul úsilie hodné rešpektu, je potrebné to patrične uznať, bez ohľadu na celkovú 
úroveň úspešnosti jeho úsilia. Veď nakoniec to je to, čo mladí ľudia sľubovali: "vynasnažím sa zo všetkých síl…", nie 
„dosiahnem ideálne výsledky…“! 

V ŽIADNOM PRÍPADE BY DOSPELÝ VODCA ANI NIKTO INÝ NEMAL POROVNÁVAŤ VZÁJOMNE 
ÚSPEŠNOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ –  nesúťažia predsa medzi sebou, ale sami so sebou! 

Záver hodnotenia je príležitosťou na verejné ocenenie a uznanie každého mladého človeka, ktorý splnil podmienky pre 
dosiahnutie určitého partikulárneho cieľa. Okrem aplauzu (či veľkého BRAVO) je dôležité odmeniť mladého človeka aj 
hmatateľným symbolom úspechu, ktorý je pre mladého človeka tak významný. Nášivky a certifikáty sú zaujímavé asi po 
hranicu 14 - 15 rokov. Vo vyššej vekovej kategórii by mal byť symbol trochu zmysluplnejší – napríklad pamätný predmet, 
ktorý pre mladého človeka vyrobili ostatní členovia družiny a vyjadrili mu tak svoje uznanie a priateľstvo môže mať pre neho 
väčšiu cenu, než tisíc nášiviek! 

• Oslava úspechov: 
Keď sa ukončí tábor, či veľký projekt, vyhodnocovacie stretnutie sa môže zavŕšiť oslavou - bez ohľadu na to, aký pokrok bol 
reálne dosiahnutý. Je to možnosť, ako štýlovo ukončiť akciu a pripraviť sa tak na nový štart. Môže tam byť aj chvíľa duchovnej 
meditácie, nasledujúcej po veľkom mecheche, táborový oheň, či rodičovský večer s hudbou, spevom a tancom a "trofejami", 
ktoré znázorňujú dosiahnuté úspechy a pod. 
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Rovnako v okamihu, kedy mladý človek dosiahne ciele etapy, v ktorej sa nachádza, formálne prechádza do novej etapy 
vývoja, je vhodná chvíľa na ohliadnutie sa naspäť a na vyhodnotenie a uvedomenie si dosihnutých cieľov a úspechov. 

Dosiahnutý rozvoj a zdokonalenie sa musí byť aj navonok viditeľne ("strom poznáte po ovocí…") a verejne uznané. 
Mladý človek potrebuje mať istotu, že skutočne dosiahol pokrok a prežiť pocit úspechu. Rovnako potrebuje vedomie, že ostatní 
si jeho úspech všimli a uznali ho. Rast v danej oblasti záujmov sa viac než v kategóriách dosiahnutých výsledkov hodnotí v 
kategóriách vynaloženého úsilia, dosiahnutej zdatnosti a celkového prínosu pre život družiny a uskutočneniu družinových 
aktivít. 

Malá oslava na konci trojmesačného programového cyklu je príležitosťou na verejné predstavenie a uznanie pokroku, 
ktorý jednotliví skauti dosiahli. Je možné odovzdať symbolický dôkaz dosiahnutého úspechu (diplom, nášivka, certifikát, 
alebo aspoň fotografia súvisiaca s dosiahnutou zručnosťou) a tým zvýrazniť, že mladý človek dosiahol skutočne niečo zvláštne 
a nie každodenné. Rozvíjanie zmyslu pre úspech napomáha už dopredu budovať motiváciu potrebnú pre ďalšiu výchovnú 
etapu. 

 

STANOVOVANIE OSOBNÝCH CIEĽOV V PRAXI 

V tejto časti si rozoberieme niektoré predpopklady a techniky, ktoré nám umožnia efektívne pracovať metódou osobného rastu 
a osobných cieľov napredovania. 

PREDPOKLADY ÚSPECHU 
Na to, aby si mladý človek stanovoval svoje osobné ciele, uvažoval nad ich dosahovaním, angažoval sa v procese svojej 
sebavýchovy a bol v tomto smere úspešný, je potrebné najprv vytvoriť v živote mladého človeka patričné predpoklady: 

PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ ŽIVOT 

Nie je možné meniť niečo, čo je mimo našej sféry vplyvu. Môžeme od rána do večera spievať „Poručíme větru, dešti…“, ale 
v konečnom dôsledku nám nezostáva nič iné, než sa prispôsobovať a keď bude pršať, tak si zobrať dáždnik, či sa nám to páči, 
alebo nie. Preto ani nie je možné od niekoho žiadať, aby prevzal zodpovednosť za počasie: nie je totiž v našich silách ho 
ovládať (našťastie…). 

Podobný postoj máme často k nášmu vlastnému životu. Nedosahujeme svoje ciele, alebo sme nešťastní preto, lebo „osud tak 
chcel“, „tí ostatní zapríčinili, že…“, „X.Y. nás nahneval a vytočil a my sme potom urobili…“ a podobne. 

Tento fatalistický a pasívny postoj neumožňuje prevziať kontrolu nad svojim životom a stať sa zaň zodpovedný, pretože 
tok života je pri tomto pohľade niečo, čo plynie mimo našej moci a jediné, čo môžeme, je posťažovať sa susedovi. 

Mladý človek v skautingu preto musí najprv opustiť tento stereotyp a uvedomiť si, že skutočnú kontrolu a moc nad 
svojim životom a spôsobom jeho plynutia má len a jedine on! 

„JA“ AKO ZDROJ SVOJICH POCITOV 

Cieľom je uvedomiť si, že zdrojom našich vlastných pocitov – a teda aj toho, či sme šťastní, alebo nešťastní – sme výlučne 
my sami.  

Na rozdiel od fyzického zranenia, kde ktokoľvek komukoľvek pichne do brucha nôž, tak ho vždy zraní, v prípade 
psychického zranenia nejestvuje táto objektivita: jeden a ten istý výrok niekoho zraní, iného nie. Rovnako v podaní jedného 
človeka veta môže zraniť, v podaní druhého rozosmiať (Je rozdiel, keď vám vetu „Ty si ale somár!“ povie najlepší kámoš so 
smiechom, alebo generálny riaditeľ koncernu na „koberčeku“, že?). Prečo? 

Pretože v skutočnosti to nie je veta (skutok, postoj), ktorý zraňuje. Zraňuje výlučne naša reakcia na daný podnet! 

Potom ale nie je pravda, keď vravíme: „Anna ma naštvala!“, či „Peter ma zarmútil!“ Pravda je nasledovná: „Ja sám som seba 
rozhneval, keď som videl, čo Anna robí!“. Ale rovnako som mohol seba samého rozosmiať. Alebo neurobiť nič. Rovnako by 
sme mali povedať: „Zarmútil som sám seba, lebo som od Petra očakával niečo iné, než urobil.“ Ale rovnako som mohol sám 
seba urobiť sklamaným. Alebo sa povzbudiť do ďalšieho výchovného procesu s Petrom. Čokoľvek. Záleží jedine NA MNE! 

Bránou k uvedomeniu si tejto skutočnosti sú slová. Hovoríme tak, ako rozmýšľame. Ale aj rozmýšľame tak, ako hovoríme. 
Je to ako s autom: keď motor beží, auto sa hýbe. Ale dá sa to aj naopak: auto sa roztlačí a motor naskočí. Naše slová odrážajú 
naše myslenie. ZMENOU NAŠICH SLOV A VYJADRENÍ ALE MÔŽEME NAŠE MYSLENIE MENIŤ!!! Túto 
skutočnosť si nesmierne dobre zapamätajme – v oblasti zmeny našich postojov je kľúčovo dôležitá! 

Naučme sa preto vyjadrovať nasledovne: 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________88 

• Jasne sa označme za zdroj svojich pocitov: namiesto: „potešil si ma svojim darčekom“ povedzme: „potešil som sa, keď 
som dostal tvoj darček“. Namiesto: „je to tvoja chyba, že som nešťastný“ povedzme pravdivo: „viem že ja jediný som 
zodpovedný za to, či som, alebo nie som šťastný“. Namiesto: „tvoje chovanie ma strašne rozčuľuje“ povedzme: „Vždy sám 
seba rozčúlim, keď vidím, ako to robíš“ a pod. 

• Hovorme v prvej osobe: namiesto: „to zvládne každý“ povedzme „zvládnem to“; namiesto „keď človek robí to, čo sa mu 
páči, tak ho to teší“ povedzme: „teším sa, keď robím to, čo sa mi páči“; namiesto: „každý vie, že to je pravda“ povedzme: „som 
presvedčený, že to je pravda“ a pod. 

• Nepoužívať slovo „Cítim sa…“ v súvislosti s pocitmi: väčšinou týmto slovom totiž vyjadrujeme stavy, ktoré si sami 
navodzujeme. Väzba „cítim sa…“ ale navodzuje vnímanie pocitu ako niečoho, čo prichádza objektívne a nezávisle od nás 
zvonku, ake keď povieme: „cítim zimu“, „udrel som si koleno a cítim bolesť“ a pod. Preto namiesto: „cítim sa vystrašený“, či 
„mám strach“ úprimne povedzme: „straším sám seba“, „sám si naháňam strach“; namiesto: „cítim sa (som) zmätený“ 
povedzme pravdivo: „mätiem sám seba, lebo mám dva rôzne ciele a ešte som sa medzi nimi nerozhodol“ a pod. 

PRESTAŤ DÚFAŤ:  

Slovo „dúfam“ nás automaticky odsúva do postavenia bezmocnosti: dúfam, že sa stane niečo, čo nemôžem nijako 
ovplyvniť. Preto ak si poviem: „dúfam, že sa mi začne v škole viac dariť“, nezčne sa mi pravdepodobne dariť nikdy. Ak si 
poviete: „Dúfam, že niekto donesie na družinovku zálaky…“ – akú šancu dávate tomu, že sa tak stane? A akú, keď niekto 
povie: „donesiem na družinovku zápalky?“  

Učme sa preto k veciam stavať zodpovedne a povedzme rovno: „učím sa viac, než v minulosti a preto sa mi bude dariť 
omnoho lepšie!“; alebo namiesto: „dúfam, že mi rodičia zvýšia vreckové“ povedzme: „pohovorím si s rodičmi o zvýšení 
vreckového a aby som si ho zaslúžil, budem doma viac pomáhať“ a pod. 

PRESTAŤ SA „POKÚŠAŤ“ NIEČO UROBIŤ:  

Vo filme „Star Wars: Impérium vracia úder“ vraví jediovský guru Yoda tieto slová: „Pokúsiť sa? Neexistuje pokúsiť sa! 
Existuje len urobiť, alebo neurobiť!“ Je to pravda. Čo znamená veta „Pokúsim sa odkrojiť kus chleba?“ Dá sa len vziať nôž 
a odkrojiť, alebo nevziať a neodkrojiť. Neexistuje nič medzi tým: ani vziať, ani nevziať nôž, ani odkrojiť, ani neodkrojiť…  

Krájanie sa, iste, nemusí podariť: porežete sa, chlieb je tak starý a tvrdý, že sa zlomí nôž…, ale to je vec úspechu či neúspechu 
vášho konania, nie vec konania samého! Inými slovami: vy ste zobrali nôž a krájali chlieb (čiže ste to skutočne urobili), hoci 
ste prostredníctvom tejto činnosti nedosiahli zamýšľaný cieľ.  

Prečo je to dôležité? Akú chuť by ste mali požičať 1000,- Sk človekovi, ktorí vám povie: „Pokúsim sa ti tie peniaze niekedy 
vrátiť…“? A akú človekovi, ktorí vám zodpovedne povie: „Najneskôr do týždňa ti peniaze prinesiem späť“?  

Slovo „pokúsim sa“ v nás jednoznačne vyvoláva predtuchu toho, že sa daná vec nikdy nestane. Ak toto slovo používame 
my sami pri definovaní svojich cieľov, v podvedomí už vopred oslabujeme svoju schopnosť dosahovať ich. Veď sme nakoniec 
nepovedali že to urobíme, len že sa pokúsime. Ak to neurobíme, nič strašné sa nestane… Tento postoj je nezodpovedný 
a nevedie k cieľom. Preto sa naučme namiesto: „skúsim sa na zajtra naučiť“ hovoriť „naučím sa na zajtra“ a pod. 

ROZLIŠOVAŤ MEDZI „BYŤ“ A „CHOVAŤ SA“:  

Náš strach z neúspechu pramení okrem iného aj v tom, že sami seba (a naše okolie to robí s nami často tiež) stotožňujeme 
seba s neúspechom. Ak sa nám napríklad nepodarí splniť nejakú úlohu, povieme si: „Nuž čo. Som neschopný…“.  

Namiesto toho si uvedomme, že úloha nemá s nami samými – s tým, aký sme – nič spoločné. To, čo sme dnes nedosiahli, 
dosiahneme zajtra. Naše dnešné správanie môže byť už o rok iné a odlišné. Ale my sami sme stále tým, čím sme: bytosťami 
schopnými dosahovať svoje ciele a stávať sa dobrými.  

Vedomie vlastnej nehodnosti a neschopnosti ničí naše sebavedomie a paralyzuje naše schopnosti konať a dosahovať 
svoje ciele. Preto sa učme namiesto: „som neschopný“, „som nemehlo“, „nie som dobrý“ hovoriť: „nabudúce vynaložím na 
túto prácu viac úsilia a urobím ju“, „nabudúce si dám pozor, kam štúpam, aby som sa nepošmykol“, „v tejto oblasti ešte nemám 
veľmi veľké vedomosti“ a pod. 

HOVORIŤ KONKRÉTNE: 

Vyhýbajme sa slovám „nikdy“, „vždy“, „každý“ a podobne. Sú abstraktné a práve preto, že sú absolútne, sú stelesnením 
neprekonateľného problému. Je možné niečo urobiť s tým, keď sa mi „nikdy nedarí“, keď ma „nikto nemá rád“, keď mi 
„každý ubližuje“? Dá sa bojovať proti absolútnej prekážke? Nie. Lenže tieto tvrdenia nikdy (aha, zasa tu je to „nikdy“ – ale 
tentoraz oprávnene!) nie sú pravdivé!  
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Pravdivé tvrdenie by znelo: „Skúšal som to doteraz tri krát, ale nepodarilo sa mi to“, „traja chalani z oddielu ma nemajú radi 
a nechcú sa so mnou rozprávať, ale ostatní sú celkom fajn“, „za posledné tri dni mi štyria ľudia vynadali“ To je skutočná 
pravda. A pravda ukazuje aj to, že problém nie je absolútny, že po troch pokusoch príde štvrtý (alebo dvojtisiíci – porov. 
Edison) úspešný, že okrem štyroch krikľúňov je tu desať ďalších, ktorí ma potešili a pod. A to už povzbudí! 

NESPÚTAVAŤ SA MINULOSŤOU: 

Niekedy veríme, že ak sa nám niečo nepodarilo v minulosti, nepodarí sa nám to ani teraz. A kým tomu veríme, skutočne 
sa tak stane – naše podvedomie totiž našu vieru berie ako príkaz: „Pozor, táto vec teraz sa nesmie podariť!“ a bez toho, aby 
sme si to vôbec uvedomili, zariadi všetko tak, aby sa naše želanie splnilo a vec sa skutočne nepodarila! 

Minulosť je minulosť. To, že som v niečom nebol úspešný v minulosti neznamená, že tentoraz úspešný nebudem. Bol to vlastne 
neúspech? Športovec počas svojhom tréningu skoku do výšky prežije nespočetné množstvo „neúspešných“ pokusov – ale po 
zisku medaily neváha tréning označiť za úspešný! Neúspechom nie je to, že počas tréningu 10 000 krát zhodil latku – 
neúspechom by bolo, keby po 5. pokuse prestal skákať!  

Namiesto: „vždy, keď sa o to pokúsim, tak to zle dopadne“ povedzme pravdivo: „doteraz som v tom ešte neuspel“. Ale skôr či 
neskôr uspejem, to je jasné! 

ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI: 

Jedna z možností kompenzácie pocitu svojej neschopnosti je snívanie o budúcnosti. Malé dieťa, konfrontované s vlastnou 
bezmocnosťou a úplnou závislosťou na rodičoch, si to vynahradzuje snívaním: „Až budem veľký, budem strašne bohatý 
a budem mať veľké auto a budem s ním každý týždeň chodiť do Tatier na chatu… atď… atď…“. Snívanie ale neprináša 
skúsenosť úspechu, dokonca „pomáha“ prehlidaťa úspechy, ktoré sme v súčasnosti dosiahli.  

Naučme mladých ľudí prežívať intenzívne súčasnosť, prítomnosť a v nej sa radovať z úspechov, ktoré možno nie sú tak 
oslňujúce, ako ten vysnívaný Rolls – Royce, ale zato sú skutočné a reálne a tu a teraz! 

NAMIESTO „KEBY“ HOVORIŤ „AŽ“: 

Veta „keby som vedel anglicky“ vyjadruje skutočnosť, že anglicky neviem a na 99% percent ani vedieť nebudem. Takže my 
neszostáva nič iné, než si sadnúť a nariekať nad krutým osudom, ktorý mi odoprel navštevovať jazykovú materskú škôlku… 
Naopak, výrok: „až budem vedieť anglicky“ znie veľmi akčne, sebavedome a vyjadruje skutočnosť, že dnes si tú skvelú 
anglickú knihu ešte neprečítam, ale veľmi skoro tento nedostatok odstránim. Každopádne, pripomína nám to, že náš osud (ako 
vždy a vo všetkom) je stále v našich rukách. Niet prečo sedieť a plakať! 

NAMIESTO „NEMÔŽEM“ A „MUSÍM“ HOVORIŤ „NEBUDEM“ A „CHCEM“: 

Ak povieme vetu: „nemôžem sa hrať, lebo sa musím učiť“, vyvolá to v nás pocit naprostej bezmocnosti a slabosti: nemmôžem 
sa hrať, čosi my bráni – akási vonkajšia moc – robiť to, po čom túžim. A naopak, tá istá vonkajšia moc ma núti robiť ničo úplne 
iné! Ach, ja úbohý otrok, nevoľník…! 

Skúsme pritom vetu povedať inak: „nebudem sa teraz hrať, lebo sa chcem učiť“. Ako znie? Silno! Som to ja, kto mám v rukách 
svoj život a slobodne sa rozhodujem! Ja som sa rozhodol, že sa hrať nebudem. A ja sa učím preto, lebo sa učiť chcem! Nie je tu 
žiadna vonkajšia moc, ktorá ma tlačí a gniavi. Ja sám rozhodujem o sebe. 

Je naša veta aj pravdivá? Určite! Je pravda, že ak poviete školákovi, že v skutočnosti do školy ísť chce, tak sa vám najprv 
vysmeje a povie, že musá, lebo inak by dostal poznámku a dvojku z chovania a doma by ho zmlátili… a sme pri prameni:  

Keby školák bol ochotný prijať následky svojho konania (dvojka z chovania, poznámky, bitka doma…), tak by do školy 
nechodil. Ale pretože tieto následky sú pre neho neprijateľné, tak radšej než následky chce chodiť do školy! Keby to bola 
nutnosť, rovnako by sme mohli povedať, že sa „nemôžem dotknúť horúcej platne na variči“. Neznie nám to divne? „Nechcem 
sa jej dotkmúť, pretože sa nechcem popáliť“, znie pravdivá veta. A rovnako „chcem chodiť do školy, pretože nechcem 
poznámku a dvojku z chovania“ (chabá motivácia, ale na fakte slobody nášho konania to nič nemení)! 

Naučme mladých ľudí uvedomovať si túto svoju slobodu a vyjadrovať sa pravdivo. Vedomie slobody, vyjadrené slovami 
„chcem“ a „budem“, či „nechcem“ a „nebudem“ nesmirne motivujú a posilňujú. Pretože ak sa „musím učiť“, tak je jasné, že sa 
mi to nechce. Ale ak sa „chcem učiť“ – potom je to niečo radostné, pretože robím len to, čo sám chcem a teším sa z toho! 

MOTIVÁCIA KU ZMENE 

Okrem vedomia „môžem zmeniť svoj život“ je potrebné mať k tomu motiváciu: „CHCEM sa zmeniť!“ 
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Motivácia môže byť: 

• Vonkajšia: jej mimo nás. Napríklad: stavím sa s kamarátom o veľkú čokoládu, že sa do nedele naučím ošetriť zlomeninu 
a predvediem to na oddielovke. Motiváciou je čokoláda, teda niečo, čo je mimo nás. 

• Vnútorná: je v nás. Napríklad: naučím sa ošetrovať zlomeniny, pretože chcem byť pripravený a pomáhať ľuďom, ktorí 
potrebujú prvú pomoc. Motiváciou je v tomto smere naša túžba pomáhať, túžba niečo dokázať a motivácia tak vychádza z nás 
samých. 

Všetky vonkajšie motivácie (odmeny, bodovanie,…) sú iba dočasné (najneskôr v okamihu, keď dieťa opustí oddiel, končia) 
a hlavne často veľmi slabé  nedostatočné.  

Skauting sa preto usiluje dosahovať u mladých ľudí vnútornú motiváciu. Jedine tá totiž môže byť motiváciou k tak vážnej 
a nikdy nekončiacej veci, ako je zmena a formovanie vlastného života. 

Túto motiváciu je potrebné v mladom človeku najprv starostlivo vypestovať! 

SEBAVEDOMIE – ZÁKLAD MOTIVÁCIE 

Sebavedomie je náš postoj k nám samým.  

Ľudia so zdravým sebavedomým si vážia sami seba a majú k sebe úctu. Ovládajú sa a sú si istí vo svojich rozhodnutiach. 
Vedia prijať konštruktívnu kritiku, pretože nepochybujú o svojej hodnote.  

Ľudia s nízkym sebavedomím postrádajú úctu k sebe a sú presvedčení, že majú len malú, alebo žiadnu hodnotu. Sú si neistí, 
podvedome očakávajú neúspech, boja sa ho a radšej preto zostávajú pasívni. Sú precitlivelí na mienku, ktorú o nich majú iní, 
cítia sa nespokojní a majú tendenciu za svoje neúspechy obvyňovať iných ľudí a svoje okolie. 

Mladý človek, ktorý nemá vedomie vlastnej hodnoty, chápe svet okolo seba ako arénu strachu. Neustále v ňom je obava 
z neúspechu a tomuto neúspechu sa vyhýba tým, že sa o nič neusiluje a stavia sa k veciam ľahostajne a pasívne podľa zásady: 
„kto nič neurobí, nič nepokazí…“ Je pre neho menej pokorujúce povedať „ani som sa veľmi nesnažil…“ (odráža to v sebe 
aspoň náznak slobody: JA som to nechcel, MNE je to ukradnuté, JA som to odmietol…), než povedať „chcel som, snažil som 
sa a nedokázal som to…“ (čiže, v preklade: som naprosté nemožné nemehlo!). 

V tomto okamihu je nám jasné, že ak chceme, aby v mladom človeku bola vnútorná motivácia meniť a formovať svoj život 
a rozvíjať svoju osobnosť, musíme rozvinúť jeho sebavedomie. 

Psychológovia poukazujú na fakt, že problém súčasnej mládeže spočíva skutočne v neuveriteľne nízkom sebavedomí. 
Ako sci – fi knihu občas čítame napríklad také spisy od Foglara, kde sa mladí ľudia zo všetkých síl usilujú dokázať, že sú 
schopní, zdatní, že za niečo stoja. Dnes sa skôr stretáme so „sebaodpisovaním“ mladých ľudí: „To nedokážem!“, „Ja som zlý!“ 
a podobne. Časť mladých ľudí akoby žila v atmosfére ľahostajnosti, uzmierená s tým, že nestojí za nič a nič nedokáže. A časť 
sa usiluje vynútiť si aspoň kúsok pozornosti násilím, frajerinou, hrubým správaním sa a vandalizmom podľa hesla: „Aj keď za 
nič nestojím a nikdy nič nedokážem, ale aspoň si ma všimnite a možno na niekoho aspoň raz zapôsobím!“ 

Rozvíjanie sebavedomia spočíva v rozvíjaní vedomia mladého človeka, že má cenu, má hodnotu a je 
pre nás dôležité: 
• Zdvorilým a úctivým jednaním dávajme najavo, že je mladý človek pre nás dôležitou osobnosťou. Napríklad: Ak 
rozleje fľašu vody v klubovni na dlážku cudzí skaut, ktorý je tu na návšteve, ako zareagujeme? Asi povieme: „To nič, nechaj to, 
ja to utriem!“. To preto, lebo si ho ako hosťa vážim. Ak ale to isté urobí Jano z našej vlastnej družiny, čo povieme? Najskôr: 
„No teda, to sa ti vážne podarilo. To si fakt také nemehlo? Teraz to pekne rýchlo poutieraj!“ Táto naša reakcia už o veľkej úcte 
nesvedčí. Dáva mladému človekovi jasný signál: Nie si ničím! Si nula! Naučme sa mať úctu aj k svojim vlastným zverencom! 

• Prijímajte svojich zverencov takých, akí sú. Neznamená to, že musíte milovať ich nesprávne chovanie. To nie. To 
môžete (a vlastne by ste aj mali) z tej duše nenávidieť. Rozlišujte ale vždy medzi chovaním a osobou. Chovanie môže byť zlé 
a zavrhnutia hodné. Osoba je ale vždy dobrá, vzácna a hodná lásky. Nenáviďte zlo, ale milujte ľudí – a svojich zverencov 
v oddieli dvojnásobne! Dávajte im jasne najavo: „Tvoje chovanie sa mi nepáči, ale teba mám rád a vážim si ťa!“ 

• Pestujte v mladom človekovi dôveru vo svoje sily a schopnosti. Vysvetlite mu, že môže dokázať všetko, ak bude 
dostatočne vytrvalé a usilovné. T. A. Edison vynašiel žiarovku až po vyše 2000 neúspešných pokusoch. Keď sa ho ale 
novinári pýtali, ako sa s týmito neúspechmi vyrovnával, povedal: „Žiaden neúspech nevidím. Vynašiel som žiarovku. Bola to 
jednoducho práca o 2000 krokoch!“  

• Nerobte namiesto mladého človeka nič, čo môže zvládnuť sám. Ak poviete: „Ukáž, urobím to, daj to sem…“, tak mu 
vlastne hovoríte: „Ty to nedokážeš, preto to radšej urobím ja.“ Ak ale necháte konať mladého človeka (hoci aj so štipkou vašej 
pomoci, či rady), nakoniec vec zvládne – a prežitá skúsenosť úspechu zase o niečo zdvihne jeho sebadôveru vo vlastné 
schopnosti. 

• Naučte mladého človeka akceptovať svoje silné i slabé stránky. Ľudia s nízkym sebavedomím vidia iba svoje slabosti. 
Vysvetlite, že každý človek má svoje slabosti, ale aj svoje silné stránky. Použite príklad z vlastného života a vysvetlite, že aj 
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sklamanie zo slabostí je normálna vec a žiadna tragédia. Pomôžte mladému človekovi objaviť jeho silné stránky a využívať ich 
na dosahovanie svojich cieľov. 

• Naučte mladého človeka milovať samého seba. Už sme spomínali (porov. časť „Princípy“), že je veľký rozdiel medzi 
„láskou k sebe“ a „samoľúbosťou“. Zatiaľčo samoľúbosť je zahľadenosťou do seba a prejavuje sa čiastočne nevšímavosťou 
a čiastočne precitlivelosťou k okoliu (hlavne jeho kritike), láska k sebe znamená vedomie svojej hodnoty a pozitívny prístup 
k sebe. Vytvára z mladého človeka rovnocenného partnera pre svoje vlastné okolie a otvára ho tak svojmu okoliu, ktoré 
obohacuje a zároveň je ním obohacovaný. Je krásne byť milovaný a uznávaný inými – aj to rozvíja sebavedomie. Ale je to 
veľmi neisté a v okamihu, keď sa táto láska a uznanie stratia, nasleduje zranenie a tvrdý pád. Zdroj nášho sebavedomia musí 
byť v nás samých! 

• Naučte mladého človeka vážiť si život a byť pružný v alternatívach. Ak má mladý človek v živote iba jeden cieľ, ku 
ktorému je upnutý, v okamihu, keď mu cieľ unikne, celý jeho svet sa zrúti. Tu niekde sa odohrávajú samovraždy a podobné 
veci… Ak ale vnímame život široko s množstvom šancí a príležitostí, potom zrútenie sa jedného cieľa nie je ničím iným, než 
zrútením sa jedného cieľa: ostáva stále ešte nepreberné množstvo možností a šancí, stačí si len vybrať! Ako vraví neznámy 
autor: „Uspech znamená dostať to, čo chceme. Šťastie znamná chcieť to, čo dostávame!“ 

AKO MLADÝCH ĽUDÍ MOTIVOVAŤ? 

• Zdôrazňujte úspech: vnútorná motivácia sa rodí zo zážitku úspechu. Pochvala je motivujúca, karhanie naopak ubíjajúce. 
Mnoho mladých ľudí si neverí a úspech vo svojom živote považujú za nemožný. Ak takét dieťa pochválime, bude možno 
prekvapené, bude sa možno v prvom okamihu snažiť presvedčiť seba i nás, že „to vlastne nič nie je“, žiaden úspech – tak nová 
a šokujúca je pre neho táto skúsenosť. Ale nesmierne krásna. Urobte to ešte niekoľkokrát – a stane sa zázrak! Pamätajme: len 
púhy vízia úspechu v podobe olympijskej medaily dokáže priviesť športovca k úsiliu, odriekaniu, obetiam a nasadeniu, ktoré 
nám pripadá až nemožné! Pri jednom výskume medzi mladými športovcami boli vedci šokovaní, keď väčšina mladých atlétov 
jasne vyjadrila, že ak by im víťazstvo na olympáde dokázal zabezpečiť preparát, ktorý by ich do roka zabil, užili by ho! Naši 
skauti sa asi kvôli 1. stupňu zabíjať nebudú (a ani to nechceme), ale doprajme aj im úspech a z neho plynúcu silu pracovať na 
sebe a formovať svoju osobnosť! 

• Buďte oporou: znamená to jednať s malými ľuďmi tak, aby vo vás mali oporu. Pri plánovaní budúcnosti im zdôraznite 
úspechy z minulosti, ktoré už dosiahli a vyjadrite svoju dôveru v nich samych a v ich schopnosti. 

• Rozdeľte veľkú úlohu na malé ciele: presne toto robí skauting prostredníctvom idei osobných čiastkových cieľov. 
Používajme túto metódu! Ak chceme naučiť skautov, aby sa vzorne správali v klubovni, tak sa im to naraz nepodarí – 
výsledkom bude demotivujúca skúsenosť neúspechu. Ak si to ale rozdelíme na malé ciele, bude to vyzerať úplne inak: najprv 
ich naučíme prezúvať sa (potrvá 3 týždne) – POCHVALA – potom ich naučíme upratať po družinovke veľký stôl v klubovni 
(potrvá 2 týždne) – POCHVALA atď. Namiesto jednej skúsenosti neúspechu mladí ľudia prežívajúreťaz úspechov! Aj tam, 
kde je potrebná veľká zmena, postupujme pomaly: Ak na letnom tábore chceme, aby skauti po zapískaní do 13 sekúnd 
nastúpili na „pľac“ – a teraz im to trvá asi 2 minúty – začnime tým, že vyhlásime „preteky s časom“: prvý deň nástup do 90 
sekúnd. Druhý deň do 60 sekúnd. Tretí deň do 45 sekúnd – a čo deň, to veľký ÚSPECH a veľké VÍŤAZSTVO! 

• Kladná spätná väzba: namiesto kritizovania nesprávneho správania sa pochváľte a oceňte správne chovanie sa. Ak 
napríklad mladý človek má problém s tým, že sa nevie podeliť s ostatnými, máme dve možnosti: alebo ho pokarháme za 
lakomosť, alebo – v okamihu, keď sa predsa s niekym podelí – ho pochválime za štedrosť! Oceníme ho. Je to podstatne 
účinnejšie, aj keď pre nás možno náročnejšie: ťažko povedať prečo, ale akosi si viac pamätáme to zlé, než to dobré… Ale za 
námahu spojenú so zmenou tohto pohľadu to stojí! Kladná spätná väzba sa dá použiť jednak na upevnenie želaného správania 
sa (nešetrite chválou!) rovnako, ako na odstránenie neželaného správania sa tým, že oceňujeme a vyzdvihujeme okamihy, keď 
sa mladý človek neželaným spôsobom nespráva.  

• Podporujte vnútorné vedomie vlastnej hodnoty: Je určite dobré a účinné, keď mladému človekovi poviete: „Páči sa mi, 
ako si sa krásne podelil s tými cukríkmi. Naozaj si ma potešil!“ Ale ešte lepšie je, keď mu povieme: „To, ako si sa podelil 
s tými cukríkmi, bolo naozaj krásne. Môžeš byť na seba hrdý!“ Prečo? Pretože druhý spôsob učí dieťa „milovať seba samého“ 
a byť na seba zdravo hrdý, kým v prvom prípade sme dieťaťu naznačili, že jeho cena spočíva v tom, že sa nám páči, v tom 
druhom prípade vedieme dieťa k tomu, aby sa páčilo a našlo cenu vo svojich vlastných očiach, nezávisle na mienke okolia! 

• Kladná „sugescia“: dieťa verí to, čo hovoríte. Ak mu poviete: „Ty si ale lajdák,“ dieťa si v duchu povie niečo podobné 
tomuto: „Ten múdry dospelý ujo vie všetko. Ak teda hovorí, že som lajdák, tak to určite je pravda. Takže som lajdák. Čo sa dá 
robiť.“ A dieťa začne byť lajdákom, pretože vám uverilo. Presvedčte ho o opaku, povedzte: „Teraz si ma teda vážne prekvapil. 
Nechápem to. Veď ti si taký vzorný a teraz zrazu taký neporiadok. To sa na teba vôbec nepodobá. Veď ty máš rád poriadok 
a určite si pre to na seba hrdý. Nabudúce to už určite bude upratané, že? Som presvedčený, že to zvládneš!“ A dieťa nám znovu 
uverí! Len z toho, prosím, nespravme priehľadnú iróniu!!! 

• Povzbudzujte: mladí ľudia potrebujú vaše povzbudenie, a najviac tie, ktoré majú najmenšie sebavedomie – teda spravidla 
tie, čo najviac hnevajú, vyrušujú, sú najneporiadnejšie. Ovládnite sa a namiesto vyhrešenia ich povzbuďte: 

o  Dajte im najavo, že ich milujete a vážite si ich! 
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o  Prejavte im dôveru: „Poznám ťa. Myslím, že to zvládneš! Určite!“ 

o  Zdôraznite význam usilovnosti: Ak sa posnažíš, tak to určite dokážeš!“ 

o  Vyzdvihujte silné stránky a zlepšenia: „Zdá sa, že si na tom skutočne usilovne pracoval! Pozri, o koľko si 
sa už zlepšil!“ 

o  Zverte dieťaťu zodpovednosť: „Záleží to na tebe! Ak chceš… Môžeš sa rozhodnúť podľa seba!“ 

Poznámka: 

V prípade, že máme to štastie a máme v oddieli skutočne veriacich mladých ľudí, máme úlohu omnoho ľahšiu, pretože 
pracujeme s mladými ľuďmi, ktorí naisto vedia, že sú Bohom milovaní a sú cenní v jeho očiach a práve odtiaľ sa odvíja krásne 
a zdravé sebavedomie, ktoré nie je namylsené, je pokorné, ale nie ponížené – proste radosť stavať! 

MOTIVÁCIA ZNAMENÁ AJ POZNANIE 

Okrem „chcenia“ vyžaduje motivácia aj poznanie. Poznanie v sebe zahŕňa dve dôležité vedomosti: 

• PREČO? Nemôžeme byť motivovaní do činnosti, ktorá nemá zmysel a učel! Aj keby táto činnosť bola nesmierne dôležitá, 
ak jej účel nepoznáme, nedokážeme sa vhodne motivovať do nezmyselnje práce. Už antika vedela, že najväčším trestom 
a utroením je nezmyselná a zbytočná práca (porov. mýtus o Syzifovi). Veľmi často sa to stáva v školách: dieťa naprosto 
nechápe, načo je užitočné učiť sa na zemepise koľko ton banánov ročne vyváža do sveta nejaká juhoamerická republika a preto 
nemá chuť učiť sa to. Ak sa učí, tak alebo z prinútenia (rodičia), alebo kvôli známkam (a potom často na úrovni: „Trojka 
stačí!“) – ale vnútorná motivácia mu úplne chýba! Naučte mladých ľudí uvedomovať si a chápať zmysel a účel svojej 
činnosti! Spolu s nimi uvažujte a preberte si: 

o  Aký účel má ľudský (tvoj) život? Objavte zmysel a účel života, jeho cieľ…! 

o  Aký účel má skauting? Objavte zmysel samotného skautingu pre ľudský (tvoj) život! 

o  Aký účel ma konkrétna snaha? Načo je dobré učiť sa prvú pomoc? Aký účel má poznanie morzeovky? 
Prečo ideme na letný tábor? Aký má účel? Chceme to všetko? Prečo? 

• AKO? Nemôžeme sa nadchnúť pre robenie niečoho, čo vôbec nedokážeme a neviem urobiť. Ale aj ten najväčší problém, 
ktorý nás gniavi, prestane byť problémom, keď sa objaví riešenie: čiže návod, ako úlohu zvládnuť a zvíťaziť nad problémom. 
Dajte si záležať na tom, aby vaši zverenci vždy presne vedeli ako zvládnuť úlohu, ktorú im dávate. Neznamená to, že im vždy 
nalinkujete presný návid, vytlačený na štvrťke papiera! Skôr to, že im pomôžete, aby s vašou pomocou sami objavili cestu (a 
znovu zažili pocit úspechu z tohto objavu!) k splneniu problému, ktorý v tom okamihu prestáva byť problémom a stáva sa 
rutinnou úlohou, ktorú bez najmenších pochybností zvládneme! 

NEGATÍVNE EMÓCIE: HANBA A VINA 

V posledných rokoch sme svedkami úzkostlivého vyhýbania sa negatívnym zážitkom, ako je pocit hanby, či pocit viny. 
Psychológia nás prsviedčala o tom, že „vina nejestvuje“, jestvuje „len chyba“ a podobne. Je tu snaha vyhýbať sa trestom za 
všetko, okrem vyložených zločinov.  

Dnes sa ukazuje, že naša kultúra v tomto smere zašla príliš ďaleko. Inými slovami: primálo súcitu a pochopenia škodí 
rovnako, ako priveľa. Minulé práce zdôrazňujúce škodlivosť trestov boli reakciou na výchovné metódy viktoriánskej éry, 
kedy trest bol prakticky jediným výchovným nástrojom. Dnes ale vedie do opačného extrému, kedy sa trest a hranice úplne 
vytrácajú a dieťa sa stáva akousi „modlou“ ktorá môže všetko a nezodpovedá za nič. V minulosti deklarovaná viera vo 
vrodenú dobrotu dieťaťa, ktoré keď mu necháme voľnosť tak samo od seba bude konať zodpovedne, sa ukázala ako 
príliš naivná. Prominentný psychológ Martin Seligman, ktorý sa už desiatky rokov venuje výskumu deštruktívnych účinkov 
depresie, otvorene kritizuje tých, ktorí si naivne myslia, že púhe zvyšovanie sebavedomia mladých ľudí môže vyliečiť 
problémy, ako sú gangy, drogová závislosť a pod.  

Z evolučného hľadiska sa každá emócia – „dobrá“, či „zlá“ – vyvinula jednoducho preto, že bola pre život a správanie 
človeka potrebná. A preto robnako, ako človek nemôže žiť iba v prostredí negatívnych emócií (strach, hanba, pocit viny), 
nemôže ani žiť iba v prostredí pozitívnych emócií, kde budú tie negatívne úplne chýbať! A, ako sa v súčasnosti ukazuje, 
negatívne emócie majú na emočnú inteligenciu mladého človeka a na zmenu jeho chovania podstatne väčší vplyv, než tie 
pozitívne! 

HODNOTA HANBY: 

Hanba je definovaná ako stav extrémnych rozpakov z toho, že človek nejednal podľa očakávania 
ostatných ľudí. 
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Pocit hanby zanecháva v človeku podstatne silnejší dojem, než pozitívny pocit. Mnohé kultúry považujú hanbu za vhodný 
prostriedok potrestania (a nápravy!) asociálneho správania. Príkladov by sme mohli nájsť na tony z prostredia antického sveta, 
stredoveku, z prostredia rytierstva (nálepka „zbabelec“) a pod. Priviesť mladého človeka k tomu, aby sa hanbil za svoje 
asociálne správanie, je úplne legitímny nástroj výchovy. Táto tendencia sa začína postupne presadzovať dokonca aj v súdnej 
praxi, kde sa ukazuje, že hanba je silnejším faktorom nápravy, než trest väzenia: napríklad okresný súd v Houstone odsúdil 
mladíka, ktorý vandalsky poškodil trinásť škôl, k tomu, aby do každej školy zašiel, verejne sa ospravedlnil študentom za škody, 
ktoré napáchal a potom zodpovedal ich otázky, prečo to urobil! A podobnývh príkladov môžeme nájsť množstvo. 

Ako v praxi narábať s pocitom hanby? 
• Pocit hanby by mal byť vyvolaný len vtedy, keď mladý človek nereaguje emočne: ak mladý človek reaguje v citovom 
afekte, nie je možné jeho skutok hodnotiť ako skutočne vedome antisociálny – je tam jednoducho „poľahčujúca okolnosť“ 
citového rozbúrenia. Je vtedy na mieste riešiť skôr príčinu citového výbuchu, než samotný skutok, ktorý z neho vzišiel – a zo 
ktorý sa dotyčný v srdci tak, či onak hanbí, lebo by ho sám s chladnou hlavou nikdy nevykonal. Ak ale skutok bol vykonaný 
skutočne zámerne, chladne a vedome, je možné na jeho korekciu použiť ako prostriedok aj vyvolanie pocitu hanby. 

• Pocit hanby je extrémne riešenie: mal by sa preto ako výchovný prostriedok používať skôr ako výnimka a to len vtedy, 
keď zlyhávajú ostatné štandardnejšie (a pozitívnejšie) formy riešenia problému. Preháňanie s týmto nesmierne mocným 
pocitom môže spôsobiť buď zakomplexovanosť, alebo naopak akúsi „rezistenciu“ a odolnosť voči hanbe! 

• Odpustenie a prijatie: ak človek prežíva hanbu pred skupinou iných ľudí, je tento pocit konštruktívny len vtedy, ak je 
sprevádzaný súčasne aj odpustením a láskyplným prijatím spoločenstva!!! 

HODNOTA VINY: 

Pocit viny sa objavuje vtedy, ak človek nesplní svoje vlastné vnútorné normy správania. 
Pocit viny je založený na vnútorných normách a nie na „vonkajšom“ prichytení, či odsúdení, ako je to v prípade hanby. Je preto 
podstatne silnejší. Väčšina psychológou sa dnes zhoduje v názore, že vina má aj svoje kladné stránky. Mnohé výskumy 
naznačujú, že pocit interpersonálnej viny (viny voči inému človekovi), tzv. „zlé svedomie“, je účinnejším vplyvom na chovanie 
mladého človeka, než akákoľvek vonkajšia hrozba, či strach – vrátane hanby! Dieťa s pocitom viny si napríklad pri otázke: 
„Povedz, ako by si mal byť potrestaný?“ stanoví podstatne tvrdší trest, než by mu stanovil ktokoľvek iný! 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY APLIKOVANIA NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ: 

• Stanovte jasné pravidlá. Trest za ich porušenie by vždy mal byť  následkom nesprávneho konania. Ak napríklad skauti 
v oddieli nie sú primerane disciplinovaní, nie je riešením potrestať ich formou: „Za trest sa nebudeme na dvoch oddielovkách 
hrať!“ (trest nie je dôsledkom konania, je svojvoľný), ale použiť prirodzený dôsledok: „Je mi ľúto, ale na výpravu do Karpát nie 
je možné ísť. Veď by ste sa mi postrácali… ešte by niekoho zrazilo auto, keď budete takto behať po autobusovej stanici… keď 
sa to zlepší, tak potom o mesiac môžeme na tú výpravu ísť!“ 

• Nechajte mladého človeka, aby si sám určil trest. V prípade vážneho previnenia je to účinný prostriedok nápravy. Mladý 
človek naviac nemá pocit, že je niekym potrestaný a hlbšie prežíva pocit svojej viny. 

• Reagujme ostrejšie pri ublížení: Berme podstatne vážnejšie okamihy, keď konanie mladého človeka ubližuje inému 
človekovi. Je rozdiel, ak človek zlým správaním riskuje iba svoje vlastné dobro (nie, že by to bolo v poriadku, to nie!) a je 
rozdiel, ak svojim konaním ohrozuje dobro iných ľudí, čdokonca im ubližuje. Aplikácia negatívnych pocitov by mala byť asi 
vyhradená čiste do oblasti ublíženia a poškodenia (krádež, ničenie a pod.)! 

• Dôraz na ospravedlnenie sa! Ak sa ospravedlnenie javí byť neúprimným, nevzdávajme sa, ale vystupňujme požiadavku 
na osparvedlenie tak, aby sa stalo emocionálnym a úprimným, nielen povrchovým a predstieraným, „formalitou“, ktorá sa 
„odkrúti“. Je vhodné, ak necháme ústne ospravedlnenie doplniť písomným ospravedlnením poškodenému! 

 

Poznámka: 

Ak máte v oddieli kresťanských skautov (a sú skutočne veriaci), tak v ich prípade negatívne emócie môžu byť skutočným 
požehnaním. Psychológia a pedagogika sa totiž negatívnym emóciám vyhýba práve preto, že pocit viny a hanby, ak nie je 
sprevádzaný odpustením (zo strany okolia, alebo aj zo strany seba), tak sa môže zmeniť na frustráciu, komplex a vôbec, 
prekážku v našom živote. Kresťanský skauti ale majú skúsenosť odpustenia a lásky a hodnoty zo strany Boha. Preto tento 
negatívny dopad nehrozí a negatívna emócia sa naopak stáva silným impulzom smerom ku zmene. 

STRATÉGIA ÚSPECHU 
Stretégiu úspechu je možné naučiť sa. Je to niekoľko jednoduchých zásad, ktoré musíme naučiť mladých ľudí využívať, aby tak 
boli schopní smerovať k svojmu cieľu a byť v tomto úsilí úspešní: 
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PREČ S DÚFANÍM: 

Už sme o tom hovorili vyššie. Namiesto postoja „dúfam, že…“ klásť dôraz na úmysly! 

SPOKOJNOSŤ = ÚČEL + POROZUMENIE 

Aby sme mohli s radosťou a spokojne vykonávať svoju prácu, je potrebné poznať dve veci: 

• Účel práce – stará stredoveká legenda vraví, že po stavenisku veľkej katedrály kráčal ktorsi, kto sa každého pýtyl: „Čo 
robíš?“ Kamenár otrávene povedal: „Tesám kvádre!“. Tesár rovnako povedal: „Tesám trámy pre strop.“ A stará žena, ktorá 
s prútenou metlou zamätala priestranstvo, s radostným nadšením povedala: „STAVIAM KATEDRÁLU!“ 

• Porozumenie – poznanie, ako splniť úlohu a vyriešiť problém. 

PLÁNOVANIE 

Schopnosť vopred si určiť ciele a spôsob ich dosahovania. V zásade má plánovanie nasledovné kroky: 

• Stanovenie cieľa 

• Vypracovanie stratégie dosiahnutia cieľa. 

• Zváženie alternatív („ak sa stane… potom urobím…“) 

• Realizácia + priebežné hodnotenie účelnosti snahy a jej skutočného smerovania k cieľu 

• Vyhodnotenie dosiahnitých výsledkov a vyvodenie poučenia do budúcnosti. 

Cieľ pri plánovaní je vlastne odrazom účelu. Ak účelom môjho pobytu v skautskom oddieli je stať sa harmonicky 
rozvinutým človekom, potom tento účel sa premieta do dlhodobých cieľov: mať zdravé a výkonné telo, vedieť ovládať 
a využívať svoje city… a každý z nich sa potom ešte rozpadáva na krátkodobé ciele, ktoré už odrážajú stratégiu ich 
dosahovania: „Ak chcem mať silné a zdravé telo, tak najprv začnem každé ráno cvičiť, prečítam si knihu o zdravej 
životospráve, zmením svoje stravovacie návyky…“ 

Práve tieto krátkodobé ciele sú pre nás najdôležitejšie. Je síce potrebná vízia: „Polepším sa!“, ale uskutoční sa jedine cez 
konkrétne ciele: „Od zajtra začnem chodiť na družinovky načas!“ 

Dobré plánovanie ústi do návodu na dosiahnutie cieľa. Ak potrebujeme návod na použitie mixéra, či vysávača, ešte viac ho 
potrebujeme v tak veľkej a dôležitej veci, ako je dosahovanie svojich cieľov! Povzbuďte preto svojich zverencov, aby svoje 
plánovanie zakončili napísaním návodu, ako dosiahnúť svoj cieľ – krok za krokom, tak, aby mu porozumel aj cudzí človek. 
Návod nech si potom umiestnia na viditeľné miesto počas jeho realizácie! 

VLASTNOSTI CIEĽOV 

Aby sme ciele mohli aj skutočne dosiahnúť, musia byť ciele realistické a dobre stanovené. Pri stanovovaní cieľov je nutné 
pamätať na nasledovné: 

• Konkrétny cieľ: nie „polepším sa“, ale „v priebehu týždňa sa zlepším v mateamtike tak, že keď sa v piatok prihlásim, 
dostanem jednotku!“ 

• Osobný cieľ: volím si tento cieľ, pretože JA CHCEM (ja som sa rozhodol) dosiahnúť tento cieľ. 

• Uskutočniteľný cieľ: schudnúť za týždeň 35 kg sa nepodarí nikomu – výsledok je sklamanie z neúspechu. Schudnúť za 
mesiac 2 kg sa určite dá – a výsledkom je radosť z úspechu a ďalšia motivácia. 

• Časovo ohraničený cieľ: „Niekedy sa určite naučím anglicky“ znamená spravidla to isté, ako nikdy. Jedine časovo 
stanovený cieľ: „V utorok začnem, budem sa tomu venovať každý utorok a stredu 2 hodiny a do mesiaca to dokončím“ má 
čancu na úspech. 

NEEXISTUJE NEÚSPECH 

Existuje len „cesta k úspechu o 2000 krokoch“ (porov. T. A. Edison). Pomôžte svojim zverencom, aby si túto skutočnosť 
uvedomili! 
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OSOBNÉ CIELE V DRUŽINE A V ODDIELI 

PREDPOKLADY 
Zostáva posledná otázka a to: Ako prakticky realizovať stanovovanie osobných cieľov v oddieli? 

DOSTATOK DOSPELÝCH 

Jestvuje určitý limitujúci faktor v podobe počtu ľudí, ktorých je jeden človek schopný dôverne poznať a viesť. Ježiš sám 
mal okolo seba iba 12 najbližších učeníkov, ktorým sa osobne venoval. Duchovní vodcovia tiež potvrdia, že hranica osobnej 
starostlivosti sa pohybuje niekde okolo čísla 10 – 12 ľudí, ktorých je vodca schopný skutočne do hĺbky poznať, osobne sa im 
venovať a prežívať s nimi ich život a ich boj. 

Skautský vodca nie je profesionál, má okrem skautingu ešte aj svoje zamestnanie a rodinu. Preto jeho schopnosť osobne sa 
venovať svojim zverencom bude ešte o niečo nižšia. Môžeme preto stanoviť nasledovnú zásadu: 

Aby sa dospelý vodca mohol osobne venovať svojim zverencom, je vhodné, aby nemal na starosti viac, než jednu 
družinu, čiže 6 – 8 skautov. 

V praxi to znamená, že napríklad v oddieli s počtom 6 družín by mali byť okrem vodcu k dispozícii ešte ďalší 5 dospelí vedúci, 
ktorí vodcovi v tejto úlohe pomáhajú a tvoria tak vodcovský tím. 

PLÁNOVANIE NA DRUŽINOVEJ ÚROVNI? 

Ak nie je možné pracovať na úrovni individuálnej pre nedostatok dospelých vodcov – napríklad oddiel vedie jediný dospelý 
vodca bez pomocníkov – je možné prejsť na „úspornú variantu“, kedy sa plánovanie osobných cieľov presunie na družinovú 
úroveň. Ciele si teda spoločne stanovujú družiny, nie jednotlivci. V tom prípade je potrebné dbať na nasledujúce dôležité veci: 

• Konsenzus – každý cieľ musí byť prijatý súhlasom celej družiny, nesmie byť nanútený diktátom väčšiny voči menšine. Ak 
niekomu záleží na cieli, ktorí zvyšok družiny nechce prijať, môže si ho pridať k družinovým cieľom ako doplnkový osobný 
cieľ. 

• Individuálne odchýlky – aj v prípade spoločného cieľa je na mieste, aby si každý člen družiny sám stanovil jeho intenzitu. 
Ak sa napríklad družina rozhodne zlepšiť v oblasti kondície tým, že bude robiť kliky a zlepší sa v nich, je už vecou jednotlivých 
členov družiny, aby si stanovili, ktorý sa o koľko zlepší: kto o 10, kto o 17 a podobne.  

• Individuálne hodnotenie – aj keď si ciele stanovila celá družina, ich splnenie je potrebné zhodnotiť v závere 
programového cyklu individuálne a individuálne oceniť výkony. 

OSOBNÁ ZAANGAŽOVANOSŤ: 

To najcennejšie, čo vodca môže mladému človekovi ponúknuť, je práve jeho vzťah partnerstva. Mladý človek potrebuje 
niekoho dospelého, kto nehrá úlohu ani rodiča, ani učiteľa, ale kto je pre neho partnerom, ktorému sa môže zdôveriť, ktorý ho 
berie naprosto vážne, má ho rád takého, aký je a spolu s ním prežíva jeho život a jeho boj. Práve spolupatričnosť, v ktorej 
vodca prežíva s mladým človekom jeho radosti i bolesti a stojí tak pri ňom, je tou pomocou, ktorá mnohonásobne 
prevyšuje cenu aj tej najmúdrejšej rady, ktorá je podaná „spoza okienka“ človekom, ktorý s vami nemá nič spoločné 
a nijako sa nepodieľa na vašom živote a denných zápasoch. 

ROZLIŠOVANIE, ČO STANOVIŤ AKO CIEĽ A ČO NIE: 

Výchovný program stanovuje širokú paletu cieľov, ku ktorým smeruje skautská výchova. Nie všetky ale sú vždy vhodné na 
to, aby boli ako osobné ciele aj oficiálne stanovené. Napríklad: 

• Nie je žiaden problém určiť si ciele nasledovného typu: 

o Naučím sa naspamäť Zákon a Sľub; 

o Osvojím si techniku starostlivosti o prírodné a syntetické laná; 

o Naučím sa Heimlichov manéver a to, kedy a ako ho používať… 

• Problematicky by už ale zneli ciele formulované nasledovne: 

o Naučím sa byť nadšený pre skauting; 

o Naučím sa túžiť po tom, aby som bol čestný; 
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o Budem sa snažiť o to, aby som sa rád snažil o dosahovanie svojich cieľov… 

 

Je jasné, že niektoré ciele bude v podstate poznať iba vodca oddielu. Bude to on, kto bude vyberať na oddielových aktivitách 
vhodné témy, hry a podujatia, ktorými bude rozvíjať charakterové a povahové vlastnosti svojich zverencov. Naopak, iné ciele si 
mladí ľudia stanovia ako jasné ciele a budú si s pomocou dospelého vodcu stanovovať aj cestu k ich dosahovaniu. 

Všeobecne môžeme stanoviť zásadu, že konkrétnejšie ciele sa aj konkrétne určujú ako osobné ciele a mladí ľudia spoločne 
pracujú na ich dosahovaní. Sem patria napríklad ciele z oblasti telesného rozvoja, intelektuálneho a pod.  

Naopak, abstraktnejšie ciele nie je vždy možné a ani vhodné formulovať do konkrétnych osobných cieľov a je v podstate 
poslaním vodcu viesť svoj oddiel prostredníctvom vhodných aktivít k ich osvojovaniu. Príkladom môžu byť napríklad ciele 
v oblasti charakterovej (uvedomenie si svojej možnosti meniť sa, vôľa meniť a formovať svoj život a pod.), duchovnej 
(žasnutie nad zázrakmi stvorenstva, vnímanie vnútornej duchovnej skúsenosti a pod.) atď. 

Neznamená to, že toto pravidlo je vytesané do kameňa. Niekedy nastane situácia, kedy je skutočne natoľko priaznivá situácia, 
že si mladý človek sám dá za cieľ napríklad: „Naučím sa všímať si krásu prírody okolo seba, žasnúť nad ňou a ďakovať za ňu 
Bohu!“ a skutočne ho naplní! Spravidla ale budeme musieť k tomu mladých ľudí najprv priviesť prostredníctvom vhodných 
aktivít. Je znovu na dospelom vodcovi, aby citlivo odhadol, čo, kedy a ako realizovať.  

Podstatné je mať na pamäti, že nie všetky oblasti rozvoja musia byť vždy explicitne vyjadrené ako osobné ciele a pokiaľ 
oddiel nie je ešte dostatočne vyspelý nato, aby chápal dôležitosť určitého cieľa, môže to byť vodca, ktorý v tomto smere citlivo 
oddiel vedie k danému cieľu aj bez jeho formálneho stanovenia. 

SPRÁVNA POSTUPNOSŤ A STRATÉGIA 

POZNAŤ DÔVOD 

V časti o motivácii sme spoznali, že jedným zo silných aspektov motivácie je poznanie dôvodu činnosti, ktorú ideme konať 
a potom poznanie spôsobu vykonania tejto úlohy. Ak stojíme pred úlohou, ktorú nevieme nijako vyriešiť, strácame akúkoľvek 
chuť riešiť ju. Ale rovnako ju strácame (alebo – ani vôbec nenachádzame!) vtedy, keď necítime potrebu úlohu riešiť, nevidíme 
pre ňu žiadne vážne dôvody a považujeme ju za nedôležitú, alebo zbytočnú, či prinajmenšom nezaujímavú nato, aby sme sa na 
ňu podujali. 

Dôvody pre dosahovanie cieľov musia byť naše vnútorné. Nestačí, keď vodca povie: „Chlapci, to je strašne užitočné, to sa 
vám raz zíde, fakt, takže ideme nato!“ Mladí ľudia musia sami spoznať a sami si uvedomiť (hoci aj s pomocou dospelého 
vodcu): „Toto CHCEM dosiahnuť, pretože toto je PRE MŇA DÔLEŽITÉ!“ 

Antoine de Saint – Exupery už dávno vyjadril túto zásadu poetickým výrokom, že láska podľa neho znamená prebudiť 
v druhom človeku smäd (= dôvod) a potom mu vyznačiť cestu ku studni (= spôsob dosahovania). A my nezabúdajme na to, že 
najprv je smäd! Ak mladý človek nejaví o niektorý z výchovných cieľov záujem, tak je to známka toho, že nechápe jeho 
význam a preto nepociťuje smäd po jeho dosiahnutí. Našou úlohou potom nie je dať mu okolo krku povraz a k studni 
ho dovliecť, ale prebudiť v ňom smäd – a keď sa tak stane, vykročí k nej náhlivo sám od seba! 

METÓDA VOĽNÉHO VÝBERU CIEĽOV: 

V praxi to znamená, že mladí ľudia v prvom programovom cykle si sami vyberú ciele, ktoré sa im zdajú byť dôležité a ktoré 
chcú dosiahnuť. Pre vodcu je toto okamih, kedy spoznáva, ktoré oblasti osobného rozvoja sú pre mladých ľudí už zrozumiteľné 
a zaujímavé a ktoré sú pre nich ešte príliš abstraktné, resp. ešte nechápu ich význam a dôvod, pre ktorý by ich mali dosahovať. 
Pre vodcu to znamená nasledovné: 

• Udržiavať motiváciu v oblastiach, ktoré už mladí ľudia za svoje prijali; 

• Vhodnými aktivitami odhaľovať dôvody a vytvárať motiváciu pre oblasti, ktoré zatiaľ zostali mimo rámec ich záujmu. 

Výsledkom by mala byť skutočnosť, že pri plánovaní nasledovného programového cyklu sa v centre záujmu objavia aj dovtedy 
prehliadané oblasti. A to je vlastne jedna z kľúčových úloh dospelého vodcu: vytvárať motiváciu k sebavýchove mladých ľudí. 
Je jasné, že počas jedného cyklu sa to možno úplne nepodarí, ale počas v priemere deviatich programových cyklov jednej 
vekovej kategórie je možné postupne prebudiť záujem o všetky oblasti osobného napredovania. 

ZÁKLADNÁ SCHÉMA PROGRAMOVÉHO CYKLU: 
Ako sme už spomenuli, jeden programový cyklus trvá spravidla tri mesiace. V praxi teda môžeme rátať s tromi programovými 
cyklami za jeden skautský rok: 

• 1. cyklus: október, november, december; 
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• 2. cyklus: január, február, marec; 

• 3. cyklus: apríl, máj jún; 

V júli a auguste prežívame letný tábor a prázdniny, kedy nie je možná nejaká systematická práca oddielu. September je mesiac 
venovaný rozbehnutiu skautského oddielu a organizačným veciam s tým spojeným, takže reálny začiatok prvého programového 
cyklu je možný presne na začiatku októbra. 

Počas programového cyklu môžeme rozlišovať nasledovné etapy: 

PRÍPRAVA A PLÁNOVANIE AKTIVÍT 

• vyhodnotiť situáciu: v čom sme dobrí? V čom zaostávame? Čo by sa malo zlepšiť? 

• stanoviť si ciele, ktoré chceme dosiahnuť 

• stanoviť spôsob ich dosahovania 

• navrhnúť aktivity, ktoré podľa zvoleného spôsobu budú smerovať k cieľu 

Je vhodné, ak sa úvodným hodnotením zaoberá oddielová rada, ktorá zhodnotí na základe svojich skúseností z družín celkový 
stav oddielu. 

Nasleduje stretnutie družiny, na ktorom družina spoločne pod vedením radcu (vodcu) zhodnotí svoj stav a stanovuje si svoje 
ciele – či už ako družina, alebo ako jednotlivci. Pri tomto je potrebné dbať na to, aby jednotlivé osobné ciele medzi sebou boli 
dostatočne harmonické, navzájom sa dopĺňali a napomáhali tak jednote družiny. To môže byť jedna z najťažších úloh. Vždy je 
ale možnosť jednotlivé ciele zlaďovať. Osobné ciele by nemali nikdy družinu rozkladať, ale napomáhať jej jednote v rôznosti.  

Nasleduje určenie ciest k dosahovaniu cieľov. Ak napríklad cieľom družiny je zlepšiť sa v táborníckej zručnosti, cestou môže 
byť zvýšenie počtu výprav počas programového cyklu. 

Cestu je potom potrebné skonkretizovať do jednotlivých aktivít – v našom príklade trebárs jedna víkendová dvojdňová výprava 
a dva jednodňové výlety do okolia. 

Následne sa vypracuje spoločný kalendár aktivít a určia sa osoby, ktoré sa budú podieľať na ich príprave. 

REALIZÁCIA AKTIVÍT 

Počas realizácie aktivít priebežne hodnotíme ich úspešnosť, prínos pre dosahovanie cieľov a – ak je to potrebné – tak 
pružne upravujeme plán programového cyklu. Plán nie je našim pánom, ale pomocníkom – ak je to potrebné, nedržme sa ho 
tvrdohlavo len preto, že sme si ho naplánovali. Pri jeho zmene je ale vhodné, aby ju formou konsenzu uskutočnila celá družina. 

VYHODNOTENIE AKTIVÍT 

Na konci programového cyklu vyhodnotíme dosiahnuté ciele a úspechy, zhodnotíme silné a slabé stránky života družiny (a 
oddielu), vytvoríme priestor pre pripomienky, zhodnotíme príčiny, pre ktoré azda niektoré ciele dosiahnuté neboli. 

OSLAVA ÚSPECHOV 

Záverečné mecheche – môže sa kľudne konať v ten istý deň, ako predchádzajúca etapa. Je to slávnostné ohodnotenie rozvoja. 
Malo by byť dostatočne slávnostné a aspoň pokiaľ je spojené so získaním niektorého zo stupňov napredovania SLSK, tak by na 
ňom mali byť prítomní aj rodičia aspoň ocenených. Nezaškodí ale, ak budú pozvaní na každú takúto oslavu na konci 
programového cyklu.  

Je dobrým nápadom, ak si oddiel vytvorí vlastné označenia, ktorými ohodnocuje aj úspešné zavŕšenie programového 
cyklu. Môže to byť napríklad jednoduchá nášivka, ktorú si oddiel dá vyrobiť, prúžky na náplecníkoch (ak na košeli budú) 
a pod. V podstate platí zásady, že dieťa potrebuje čo najčastejšie a čo najviditeľnejšie oceňovanie svojich úspechov.  

Súčasne s koncom programového cyklu sa začína nový programový cyklus a všetko sa znovu opakuje. 
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PRÍRODA 
Pod prírodou rozumieme prirodzené prostredie - hory, lesy, lúky, púšte, moria - v protiklade s umelým prostredím, 
vytvoreným ľuďmi, ako sú školské priestory, chatové oblasti, či preľudnené mestá. 

Skutočnosť, že príroda je jedným z nástrojov skautskej Metódy, poukazuje na jej nezmerný prínos pri výchove mladého 
človeka. 

VÝZNAM KONTAKTU S PRÍRODOU: 

• prispieť k rozvoju celého človeka vo všetkých jeho oblastiach ako celku; 

• poskytnúť ideálne prostredie, v ktorom je možné aplikovať skautskú metódu. 

VÝCHOVNÝ VPLYV PRÍRODY 

TELESNÝ ROZVOJ: 

Príroda ponúka čistý a neznečistený vzduch, priestor, kde je možné behať a vybíjať nahromadenú energiu, príležitosť pre 
všetky druhy náročných fyzických aktivít ktoré poskytujú silný fyzický zážitok, príležitosť otestovať si hranice svojej výdrže a 
odolnosti, koordinácie, reflexov, sily a pod. 

INTELEKTUÁLNY ROZVOJ: 

Pre mladších - ale rovnako aj pre starších - skautov príroda poskytuje nespočetné množstvo príležitostí na rozvíjanie svojho 
vnímania, schopnosti pozorovať, rozlišovať farby, tvary, textúry… 

Napomáha mladým ľuďom pri rozvoji schopnosti analyzovať situáciu, využívať svoju tvorivosť, predstavivosť, nachádzať 
vhodné spôsoby riešenia problémov s použitím minima pomôcok a mnohé iné. 

Pobyt v prírode (na tábore, na výprave) prináša mladým ľuďom množstvo šancí spoznať vzájomnú závislosť medzi sebou 
navzájom, uvedomiť si systém vzájomných vzťahov a jeho fungovanie a pod. 

CITOVÝ ROZVOJ: 

Príroda poskytuje množstvo príležitostí na prebudenie nášho vnímania a našich citov. Pokoj a mier prírody nám pomáha 
vzdialiť sa od problémov každodenného života. A v noci, v stane, či na stráži, môže mladý človek čeliť svojmu iracionálnemu 
strachu a premôcť ho. 

SOCIÁLNY ROZVOJ: 

Letný tábor, ďaleko od domova a od civilizácie, je miestom, kde mladí ľudia spoznávajú navzájom svoje silné i slabé stránky. 
Každodenné aktivity, ako je varenie jedla, rúbanie dreva, služba a pod. posilňujú vedomie vzájomnej závislosti. Vzájomná 
pomoc sa stáva nevyhnutnosťou, problémy, ktorým spoločne čelia, sú až príliš reálne a niet nikoho, kto by ich vyriešil za nich. 
Schopnosť riešiť konflikty je jednou z nevyhnutných schopností na to, aby sa skauti nakoniec jeden po druhom nezbalili a 
neodišli domov! 

Splavovanie riek, turistika, improvizované sprchovanie sa v daždi po prašnom a dusnom dni, spoločný hrnček horúceho čaju po 
chladnom a upršanom počasí - to všetko sú zážitky, ktoré pomáhajú utvárať úzke a pevné vzťahy v rámci kolektívu a rozvíjať 
zmysel pre solidaritu, ktorú život v meste spravidla veľmi neposkytuje… 

DUCHOVNÝ ROZVOJ: 

Duchovné uvedomenie je možné prebudiť už jednoduchým zbieraním a všímaním si zázrakov sveta prírody okolo nás. Stačí si 
na to dať trochu času a všímať si geniálne premyslený svet hmyzu a ešte geniálnejšie vzťahy medzi hmyzom a rastlinami, ktoré 
sú ním opeľované; pohľad na nádhernú nočnú oblohu s pocitom vlastnej malosti oproti jej nezmernému majestátu,… - to všetko 
otvára myseľ a srdce Realite, ktorá sa ukrýva za všetkou krásou a majestátnosťou prírody.  
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Akonáhle sa raz otvorí toto okno do duše mladého človeka, je pre neho omnoho ľahšie vnímať a osvojovať si duchovné 
dedičstvo svojej vlastnej komunity. 

NÁVRAT K ZÁKLADOM: 

Z holistického hľadiska výchovy kontakt s prírodou pomáha mladému človeku vrátiť sa k tomu, čo je v živote základné a 
reálne. V súčasnej dobe mladí ľudia stále viac a viac vyrastajú v prostredí, kde je stále ťažšie rozlišovať, čo je podstatné a čo je 
len nepodstatný prívesok (hlavne zoči - voči reklamám na tie "najpodstatnejšie" veci: tie správne džínsy, tá správna žuvačka, 
…), medzi tým, čo je naozaj dôležité a tým, čo môže ešte počkať, čo je naozaj autentické a čo len plytká napodobenina, čo je 
realita a čo iba ilúzia. 

V prírode, kilometre od najbližšej cesty, bez telefónu, mladí ľudia čelia REALITE. Mestská móda, sociálny pôvod, frajerina - 
to všetko sa rozplýva v prvej búrke. Jednoduché radosti života - teplo vychádzajúceho slnka, hviezdy na nočnej oblohe, 
plávanie v čerstvej vode rieky - zrazu dávajú viac, než tá najprepracovanejšia elektronická hra! 

ŽIVOT V HARMÓNII S PRÍRODOU: 

"Kto žije v súlade s prírodou, dosahuje cieľ bez námahy a chápe pravdu bez myslenia." (Konfúcius) 

Mladí ľudia dokážu oceniť jednoduchý život v prírode a zanechať konzumný život dnešnej spoločnosti rovnako, ako dokážu 
lepšie pochopiť potrebu života v harmónii s prírodou a potrebu chrániť prírodu. 

POSILNENIE ZMYSLU PRE DEJINY ĽUDSTVA: 

Práve rúbanie dreva na oheň, hľadanie prameňa vody, zbieranie lesných plodov na obed, lezenie na prastarý strom - aj tieto 
aktivity dokážu prebudiť otázky typu: ako žili ľudia pred nami? Odkiaľ sme vlastne prišli? A… kam vlastne ľudstvo smeruje? 

POCHOPENIE HODNÔT ZÁKONA ŽIVOTA: 

Skautský tábor v prírode poskytuje súčasne jednoduché a silné zážitky. Je to spravidla po letnom tábore, kedy mladí ľudia 
zistia, že vzťahy medzi nimi sú užšie a silnejšie a hodnoty, tvoriace Kódex skautského spôsobu života, majú zrazu pre nich 
nový a reálny význam. 

CELKOVE,  

pobyt v prírode nemá za cieľ odtrhnúť mladého človeka od jeho inak každodenného života v ľudskej spoločnosti. Jeho cieľom 
je pomôcť mladým ľuďom objaviť nový svet, objaviť hodnoty, ktoré sa ukrývajú za viditeľným svetom, obohatiť ich životnú 
skúsenosť a pomôcť im tak aj v každodennom živote vedieť "hľadieť skrz" a rozoznávať tak, čo je naozaj podstatné a dôležité. 

PRÍRODA V PROGRAME SKAUTSKÉHO ODDIELU 

Hoci všetky aktivity nie je možné konať v prírode, kontakt s prírodou je pre skauting životne dôležitý. 

VÝCHOVA PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY: 

Príroda môže byť miestom množstva aktivít a to aj vtedy, ak hlavný výchovný cieľ aktivity nie je zameraný na prírodu 
samotnú. Nezávisle na cieli aktivity je podstatou pobytu v prírode pomôcť mladému človeku naučiť sa cítiť v prírode príjemne 
(pre niektorých to môže znamenať obrovský pokrok!). 

Na druhej strane príroda je ideálnym prostredím pre všetky druhy fyzických aktivít, survivalu, orientácie, učenia sa zálesáckej 
praxi, táborníctvu… Pobyt v prírode umožňuje mladým ľuďom lepšie si uvedomovať svoje schopnosti a potrebu rozvíjať sa - 
práve na základe spoznávania svojich súčasných hraníc a limitov, ale aj schopností a predpokladov. 

A aj kratučký okamih pri vode či pod stromom po namáhavej činnosti môže mladému človeku sprostredkovať zážitok mieru a 
pokoja. 

UČENIE SA O PRÍRODE: 
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Väčšina mladých ľudí má v škole predmet "Zemepis" a "Biológia". Cieľom skautingu nie je opakovať to, čo sa vyučuje v škole, 
či iba potvrdzovať experimentálne školské vedomosti. 

Cieľom skautingu nie je hromadiť vedomosti kvôli ním samým. Aktivity, zamerané na poznanie prírody, kombinujú vedomosti 
a zručnosti založené na tom, čo mladých ľudí zaujíma a pomôcť im to pochopiť, uskutočniť a tak prispieť k rozvoju ich 
postojov. 

Na letnom tábore, napríklad, púhe pozorovanie obdivuhodnej organizácie mraveniska a fascinácia týmto pohľadom môže 
pomôcť mladému človeku otvoriť sa realite, ktorú by inak nikdy nespoznal! 

Učenie sa napodobňovať vtáčí spev, premýšľanie nad tým, ako skonštruovať zariadenie potrebné na pokus, ktorý ho zaujíma, 
učenie sa základným poľnohospodárskym zručnostiam, výroba nástrojov… to všetko prispieva k rozvoju vo všetkých 
oblastiach vývoja človeka. 

AKTIVITY ZAMERANÉ NA POMOC PRÍRODE A ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU: 

Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia sú jednoznačne súčasťou skautského programu - a mnohé môžu byť 
realizované dokonca uprostred mesta!  

Pre skautov prvé stretnutie sa s problematikou ochrany prírody spočíva jednoducho v aplikácii ich spôsobu života na prostredie, 
v ktorom vykonávajú svoje aktivity: snaha nezničiť rastlinstvo, neplašiť zver, zahladiť stopy po ohni a táborisku, neodhadzovať 
odpadky… (americký skauti majú dokonca vlastný "Outdoor Code", kódex správania sa vo voľnej prírode, ktorý je akýmsi 
doplnkom skautského Zákona). 

Je určite chybou domnievať sa, že samotné aktivity zamerané na ochranu životného prostredia nevyhnutne vedú k rastu 
vnútorného záujmu o prírodu. Najväčší efekt v tomto smere môžeme dosiahnuť vtedy, keď sa mladí ľudia sami rozhodnú pre 
takúto aktivitu na základe vlastnej skúsenosti počas dobrodružstiev v prírode a citového puta, ktoré sa počas takýchto aktivít 
medzi mladým človekom a prírodou vytvorí. Ak napríklad skupinka mladých skautov obľubuje spoločné behanie krásnou 
lesnou cestičkou a potom ju náhle nájdu zasypanú smeťami, beda tomu človeku, odhadzujúcemu odpadky na lesnú cestičku, 
ktorý by im prišiel do cesty! 

ÚLOHA DOSPELÉHO VODCU 
Od dospelého vodcu sa očakáva určité nadšenie pre život v prírode a schopnosť využiť pobyt v prírode na posilnenie skautskej 
skúsenosti. 

Nie je nutné, aby bol sám zručný v oblastiach potrebných pre pobyt v prírode, v tom prípade by ale mal nájsť dospelých ľudí, 
ktorí tieto zručnosti a skúsenosti majú a sú schopní mu pomôcť pri aktivitách. 

DRUŽINA „MESTSKÝCH“ DETÍ: 

Pokiaľ mladí ľudia v novej družine nie sú zvyknutí žiť v kontakte s prírodou, je dôležité, aby ich prvá skúsenosť v tomto 
smere prebehla hladko a bola zaujímavá. Ak mladí ľudia napríklad prejavujú záujem o športovanie, je určite lepšie začať od 
tohto bodu budovať ich vzťah k prírode, než začať napríklad nejakou ochranárskou aktivitou. 

Táborenie v prírode značne uľahčuje integráciu nových členov do družiny. Výprava s táborením v prírode preto môže byť 
uskutočnená už niekoľko mesiacov po začiatku Skautského roka a niekoľko ďalších by malo nasledovať. Je na dospelom 
vodcovi, aby povzbudil zvedavosť, objavovanie nových vecí, pozitívnu atmosféru a využil príležitosti na pripomenutie 
skautského spôsobu života. 

V prípade, že táborenie v divočine nie je možné, alebo je príliš nebezpečné, mal by byť tábor aspoň na mieste, ktoré je od 
civilizácie a ostatných táborov vzdialené najviac, ako len je možné! 
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VŠEOBECNÝ PREHĽAD 
ZÁKLADNÉ ROZMERY VÝCHOVNÉHO PROGRAMU: 

 

Cieľom výchovného programu je rozvoj mladého človeka ako osobnosti vo všetkých jej 
rozmeroch. V základe môžeme rozlišovať nasledovné dimenzie osobnosti človeka: 

 

Telesný rozmer = prijať zodpovednosť za rozvoj a fungovanie svojho tela: 

Intelektuálny rozmer = rozvíjanie schopnosti uvažovať, rozvíjať a využívať informácie a 
reagovať tak vlastným spôsobom na nové situácie: 

Citový rozmer = spoznávanie svojich vlastných citov, učenie sa vyjadrovať ich s cieľom 
dosiahnuť stav vnútornej slobody, vyrovnanosti a citovej dospelosti: 

Sociálny rozmer = pochopenie svojej závislosti na ostatných a rozvoj schopnosti 
spolupracovať, viesť iných a zdieľať sa s inými: 

 

Zvyšné dva rozmery majú trochu zvláštne postavenie, pretože v sebe určitým spôsobom zahŕňajú a integrujú predchádzajúce 
štyri rozmery, vytvárajú pre nich východiskové predpoklady (charakterový rozmer) a umožňujú ich konečné zavŕšenie 
(duchovný rozmer): 

Charakterový rozmer: objavenie svojej zodpovednosti voči sebe a svojho práva rozvíjať sa, učiť sa a usilovať sa o šťastný 
život pri rešpektovaní ostatných ľudí; osvojenie si asertívneho správania sa a konania, sebauplatnenia, samostatného 
rozhodovania sa, stanovovania si osobných cieľov a vlastného spôsobu ich dosahovania: 

Duchovný rozmer = získanie hlbšieho poznania a chápania duchovného dedičstva svojej spoločnosti, objavenie duchovnej 
Reality, ktorá dáva zmysel ľudskej existencii a vyvodenie dôsledkov tejto Reality pre osobný praktický život, tolerancia a 
rešpektovanie duchovnej cesty ostatných ľudí: 

 

Keby sme si chceli načrtnúť zjednodušenú schému vzťahov týchto šiestich rozmerov osobnosti, mohli by sme ich zoradiť 
nasledovne: 

Charakterový rozmer: 

Mladý človek si uvedomuje svoju 
zodpovednosť za rozvoj samého seba a 
osvojuje si cestu sebavýchovy. 

Rozvíja sa: 

Telesný, citový, sociálny a 
intelektuálny rozmer. 

Nakoniec nachádza zavŕšenie a zmysel 
celého svojho úsilia a života v 
duchovnom zavŕšení svojej osobnosti a 
celého ľudstva: duchovný rozmer. 

 

V skutočnosti, prirodzene, nie je možné striktne tieto rozmery zoraďovať, ani ich oddeľovať. Navzájom sa medzi sebou 
ovplyvňujú, podporujú sa a spoločne tvoria celok rovnako, ako je celkom - nedeliteľnou osobnosťou - samotný mladý človek, 
ku ktorého výchove prispievame.  

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA SKAUTSKEJ VÝCHOVY: 

Skautská výchova je súhrnne definovaná ako: 

• Sústredená na osobnosť (personal centered) - cieľom skautingu nie je sformovanie masy, ale vyformovanie plne 
rozvinutého mladého človeka, ktorý je skutočnou samostatnou a pritom zodpovednou osobnosťou. 

• Uskutočňuje sa v spoločenstve (community related) - skutočné formovanie osobnosti človeka je možné iba 
prostredníctvom a na základe rozvíjania jeho vzťahov s ostatnými ľuďmi a so svojim okolím. Preto hrá spoločenstvo - vo 
forme družinového systému - rozhodujúcu úlohu vo výchovnom procese a je jedným z najrevolučnejších objavov 
skautingu. 

• Zameraná na duchovno (spiritually oriented) - schopnosť myslenia a sebareflexie nám umožňuje objavenie duchovnej 
reality, ktorá presahuje realitu hmotného sveta a dáva zmysel svetu i ľudskej existencii. Plný rozvoj človeka sa teda 
završuje objavením tejto reality a rozvinutím seba ako duchovnej bytosti.  
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Dokument WOSM Základné princípy k tomu hovorí: „Celý výchovný prístup hnutia spočíva v pomoci mladým ľuďom 
presiahnuť materiálny svet a snažiť sa o hľadanie duchovných hodnôt života.“ 

 

Cieľom skautskej výchovy je vyformovať človeka, ktorý je zároveň:  

• samostatný a teda dokáže samostatne uvažovať, rozhodovať sa, konať a niesť zodpovednosť za svoje skutky; a zároveň  

• spoločenský, čiže uvedomuje si svoj vzťah k ostatným ľuďom, koná eticky, je nápomocný, solidárny a uvedomuje si svoju 
spoluzodpovednosť za celú ľudskú spoločnosť. 

K tejto výchove skauting iba prispieva, nedokáže ju zabezpečiť celú. Jednak preto, že na výchove mladého človeka sa 
podieľajú aj iné vplyvy (rodina, škola, cirkev, rovesníci,…) a jednak preto, že výchova je proces, ktorý pokrýva celý život 
človeka a nikdy sa nekončí - zatiaľ čo skauting pokrýva iba niekoľko, hoci nesmierne dôležitých, rokov života človeka. 

 

SKAUTSKÁ ZRUČNOSŤ: 

Skautská výchovná metóda má svoje špecifiká a jedným z nich je vzťah k prírode. Skauting sa usiluje, aby maximum aktivít 
prebiehalo v prirodzenom prírodnom prostredí, ktoré poskytuje optimálne výchovné podmienky. Účasť na aktivitách v prírode, 
ako sú letné tábory, putovné tábory, výpravy, splavovanie a pod., ale vyžaduje od každého skauta určité zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné nato, aby sa skaut na nich vôbec mohol zúčastňovať. 

Preto k šiestim rozmerom výchovy ja nevyhnutné pridať ešte tradičné skautské zručnosti. Nie je to iba nejaký „pomocný 
prídavok“. Väčšina zručností a poznatkov, ktoré skaut v tejto oblasti získa, nie sú samoúčelné, ale napomáhajú jeho 
samostatnosti a schopnosti konať aj v bežnom „civilnom“ živote mimo Hnutia. 

VÝCHOVNÝ PROGRAM VO VZŤAHU K VEKOVÝM KATEGÓRIÁM: 

Realizáciu jednotlivých výchovných cieľov si najlepšie ukážeme na nasledovnom PRÍKLADE: 

Predstavme si, že telesný rozvoj mladého človeka v sebe obsahuje iba tri základné rozmery: 

• hygiena - udržiavanie svojho tela a svojho životného prostredia v čistote a poriadku; 

• zdravie - predchádzanie chorobám a zraneniam, racionálna životospráva; 

• kondícia - rozvíjanie svojej výkonnosti systematickým tréningom, kompenzovanie telesných nedostatkov, zdokonaľovanie 
zmyslového vnímania; 

 

Realizácia týchto cieľov bude v jednotlivých vekových kategóriách vyzerať podobne ako na obrázku: 

 
 

Môžeme si všimnúť, že hoci všetky rozmery telesného rozvoja realizujeme súčasne počas celého obdobia skautskej výchovy, 
môžeme badať určité dôrazy, charakteristické pre jednotlivé vekové kategórie: 

• U vĺčat sa budeme v prvom rade starať o celkové hygienické návyky, čistotu a poriadok. Rozvíjanie zdravej životosprávy a 
prevencie chorôb a zranení je v tomto období ale ešte dosť limitované nedostatkom zmyslu pre realitu, rozvíja nie kondície 
sa deje iba formou účasti na hrách a dieťa ešte tiež nie je schopné systematického tréningu - nebolo by ani rozumné sa o to 
v tomto období usilovať. 

• U skautov už predpokladáme, že majú osvojené hygienické návyky a zmysel pre poriadok a preto v tejto oblasti už je 
potrebné do veľkej miery iba udržiavanie dobrých návykov. V oblasti kondície je ešte tiež predčasné usilovať sa o nejaký 
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systematický tréning, hoci dôraz na kondíciu pozvoľna stúpa. Doménou tejto kategórie je ale spoznanie svojho tela, 
pochopenie jeho potrieb, prevencia chorôb a zranení. 

• U rangerov (resp. „mladších roverov“) už predpokladáme upevnené hygienické návyky, znalosť svojho tela, znalosť 
predchádzania chorobám a zraneniam a schopnosť realisticky odhadovať riziko. Stupeň psychickej vyspelosti, ako aj 
telesného rozvoja ale už umožňuje začať cieľavedome - a nielen hravou formou - rozvíjať kondíciu mladého človeka, 
zdokonaľovať jeho telesnú a zmyslovú výkonnosť a kompenzovať telesné nedostatky a slabiny. Táto oblasť sa stáva 
doménou nášho snaženia a ostatné dve - rozvíjané v minulosti - sa síce ďalej rozvíjajú, sú ale už trochu v pozadí a venuje sa 
im celkove menej času a úsilia. 

 

Podobne sa ale aj jednotlivé domény v rámci danej vekovej kategórie budú deliť na ďalšie dielčie ciele, ktoré budú síce do 
veľkej miery fungovať vedľa seba, ale rovnako sa budú vo veľkej miere aj navzájom podmieňovať a spôsob, akým sa bude 
dôraz na jednotlivé ciele postupne presúvať tvorí logiku výchovných cieľov v rámci každej vekovej kategórie. 

Aj keď niektorý z týchto rozmerov nebude v niektorej kategórii priamo menovaný ako cieľ, neznamená to, že sa úplne vytratí z 
celkového výchovného úsilia. Pamätajme si: výchovné ciele definujú iba to, čo má byť v danom období dosiahnuté, 
nedefinujú ale celý obsah skautskej výchovy!. Ak teda pôjdete s vĺčatami na výpravu, určite ich upozorníte na to, ako sa 
nedolámať a ako si neublížiť a to aj napriek tomu, že tento cieľ je jasne definovaný ako cieľ až u skautov. Definícia cieľa iba 
určuje, že najneskôr skaut by už mal mať v tejto oblasti naprosto jasno a práve v skautskej kategórii sa preto vytvára priestor 
pre systematické úsilie o jeho dosiahnutie! 

VÝCHOVNÝ PROGRAM SLOVENSKÉHO SKAUTINGU VŠEOBECNE: 
Výchovný program SLSK je postavený na uvedených princípoch, ktoré iba konkretizuje. 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 

• Vĺča - c. 7 až 11 rokov; 

• Skaut - c. 11 až 15 rokov; 

• Ranger (resp. „mladší rover“?) - c. 15 až 19 rokov; 

• (Starší) rover - c. 19 až 22 rokov; 

 

Kategórie sú v prvom rade výkonnostné - nie je teda absolútne určené, že s okamihom dovŕšenia 11. roku života vĺča 
automaticky a bezpodmienečne prechádza do kategórie skautov a naopak, pred týmto vekom je prechod absolútne nemožný. 
Vek je pri týchto kategóriách uvedený hlavne preto, že jednotlivé výchovné programy pre tieto kategórie sú stavané na úroveň 
vnímania, chápania a celkového rozvoja, ktorý je charakteristický pre mladého človeka v danom vekovom rozpätí. To ale 
neznamená, že v určitých prípadoch sa nestretávame s nadpriemerne vyspelými mladými ľuďmi, ktorí už niekedy v 17 roku 
dosahujú zrelosť všeobecne spájanú s 18 - 19 rokom života a naopak, môžeme stretnúť mladého človeka, ktorý už dosiahol 11 
rok života, ale svojim rozvojom stále ešte lepšie zapadá medzi ostatné vĺčatá vo veku 9 - 10 rokov, než medzi rovesníkov u 
skautov. 

Platí preto všeobecná zásada, že V OTÁZKE PRECHODU Z KATEGÓRIE DO KATEGÓRIE ROZHODUJE DOSIAHNUTÝ STUPEŇ 
OSOBNEJ VYSPELOSTI. Je preto úplne v poriadku, ak sa skaut zaradí medzi roverov už v 14 roku života - ak je nadpriemerne 
vyspelý -, alebo naopak až v 16 roku života - ak dospieva o niečo pomalšie než je obvyklé. 

 

VÝCHOVNÉ CIELE PRE SKAUTOV A ROVEROV: 

Každá veková kategória je rozdelená na stupne napredovania. Ciele pre tieto stupne sú čiastočne dané taxatívne pre každý 
stupeň, čiastočne sú ale určené iba ciele, ktoré je potrebné v danej vekovej kategórii dosiahnuť a je na vodcovi, aby spolu so 
skautom určili, ktoré ciele budú dosahovať v prvom, ktoré v druhom a ktoré v treťom stupni - tak, aby na konci vekovej 
kategórie boli všetky ciele dosiahnuté. V tomto smere má vodca oddielu veľkú samostatnosť a voľnosť pri tvorivom aplikovaní 
výchovného programu na konkrétne podmienky, ale zároveň aj zodpovedajúcu zodpovednosť. 

V každej kategórii, či stupni, je zároveň definovaný OBSAH výchovného programu v jednotlivých oblastiach rozvoja a 
vysvetlená celková LOGIKA nadväznosti pri dosahovaní výchovných cieľov. Táto logická schéma zároveň môže napomôcť 
vodcovi v rozdeľovaní týchto cieľov a dôrazov na ne do jednotlivých troch stupňov v danej vekovej kategórii. 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________104 

SKAUTSKÁ VEKOVÁ KATEGÓRIA: 

Rozlišujeme v nej tri stupne: 

• 1. stupeň 

• 2. stupeň 

• 3. stupeň 

Prvý stupeň prakticky nahrádza doterajšiu nováčkovskú skúšku, ktorá síce zostáva i naďalej, ale jej cieľom už nie je učenie sa 
nejakým zručnostiam a podávanie nejakých špecifických výkonov, ale orientuje sa hlavne na preukázanie záujmu o skautský 
spôsob života a úsilia o osvojenie si skautských hodnôt a noriem života. 

VÝCHOVNÉ CIELE DOSAHOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH STUPŇOCH NAPREDOVANIA: 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ 

CHARAKTER  

Pozná a vysvetlí Zákon, Heslo, Príkaz a 
Sľub. 

TELO  

Prvá pomoc: Heimlichov manéver, 
porezanie, poškriabanie, pľuzgier na ruke a 
na nohe, popálenina 1. stupňa, kliešť, 
krvácanie z nosa, poštípanie hadom. 

SOCIÁLNY VZŤAH 

Štátna vlajka a Znak - význam, úcta, 
ceremónie; aj v praxi. Pozná a dodržiava 
zásady slušného správania. 

SKAUTSKÁ ZRUČNOSŤ  

Družinové a oddielové symboly (vlajka, 
pokrik, názov, symbolika…).  

Kódex správania sa v prírode. Výstroj na 
výpravu - i viacdňovú, teoreticky i v praxi. 
Zásady bezpečnosti v prírode cez deň a v 
noci + čo robiť, keď sa stratí. Zúčastní sa na 
aspoň jednej výprave s prespaním, kde prespí 
v stane (prístrešku). Uzly + starostlivosť o 
laná prírodné a syntetické. Poznanie 
jedovatých rastlín a živočíchov + ochrana.  

Zúčastní sa letného tábora. 

Zloží skúšku znalostí a zručností. Stretne sa s 
vodcom oddielu na osobnom rozhovore. 

TELO  

Zúčastní sa na akcii zameranej na škodlivosť 
alkoholu, fajčenia a drog - doma o nej 
diskutuje. 

Preukáže zlepšenie fyzickej kondície. 

Prvá pomoc: cudzí predmet v oku, 
pohryzenie besným zvieraťom, bodné 
zranenie - trieska, klinec, rybársky háčik, 
popálenina 2. stupňa, úpal, šok. 

Zásady bezpečného kúpania sa v prírode. Vie 
plávať. 

SOCIÁLNY VZŤAH  

Zúčastní sa na ceremoniáli so štátnou vlajkou 
(napr. na tábore).   

Spozná zvláštnosti a históriu svojho regiónu 
(obec, mesto). 

Zúčastní sa na aspoň jednom oddielovom / 
družinovom projekte služby okoliu.  

SKAUTSKÁ ZRUČNOSŤ  

Pomôže pri organizácii aspoň jednej 
oddielovej aktivity. 

Spozná 10 nových rastlín a 10 nových 
živočíchov v okolí.  

Kompas + mapa + orientácia v praxi. Prejde 
na mape vyznačenú trasu dlhú asi 10km. 
Účasť na 4 výpravách, z toho jedna s 
prespaním v prírode. Výber vhodného 
táboriska na prespanie. Správanie sa počas 
búrky. Znalosť údržby a použitia noža, píly, 
sekery. Oheň na varenie.  

Zloží skúšku znalostí a zručností. Stretne sa s 
vodcom oddielu na osobnom rozhovore. 

CHARAKTER 

Preukáže viditeľný pokrok v skautskom 
spôsobe života a správania. Obetavosť. 

TELO 

Preukáže zlepšenie fyzickej kondície.  

Prvá pomoc: použitie osmičkového uzla pri 
záchrane. Ošetrenie zranenia hlavy, ramena, 
kľúčnej kosti, uzavretej a otvorenej 
zlomeniny, transport raneného vo dvojici a 
osamote - z miestnosti naplnenej dymom, 
osoby s rôznymi druhmi zranení. Aspoň 5 
príznakov infarktu myokardu + postup 1. 
pomoci. Umelé dýchanie a resuscitácia pri 
zástave srdca. 

Prepláva aspoň 100m.  

SOCIÁLNY VZŤAH 

Zorganizuje aktivitu na pomoc životnému 
prostrediu.  

SKAUTSKÁ ZRUČNOSŤ  

Spozná 10 nových rastlín a 10 nových 
živočíchov v okolí. Zorganizuje aspoň jednu 
aktivitu pre družinu, alebo oddiel. Spoznáva 
svoj národ. 

Orientácia bez kompasu. Účasť na 
orientačných pretekoch. Účasť na 5 
výpravách, z toho dve s prespaním v 
prírode. Bivakovanie v nepriaznivom počasí 
+ odolávanie teplotným extrémom. Príprava 
vareného jedla na výprave a veci s tým 
súvisiace. Základné techniky viazaných 
stavieb + stavba jednoduchej úžitkovej 
táborovej stavby.  

Správanie pri požiari lesa a domu.  

Zloží skúšku znalostí a zručností. Stretne sa s 
vodcom oddielu na osobnom rozhovore. 

 

Osobný rozhovor s vodcom oddielu: je to vlastne osobný dôverný rozhovor, v ktorom skaut a vodca spoločne hovoria o 
dosiahnutých cieľoch, silných a slabých stránkach, cieľoch do budúcnosti… napomáha vodcovi lepšie spoznávať skauta a jeho 
vnútorný svet. 

Skúška znalostí a zručností: vzťahuje sa iba na merateľné znalosti a zručnosti. Nie je to vlastne skúška v pravom zmysle 
slova, kde by bola skúšobná komisia a prísne bodovala všetko, čo skauti robia. Nazvime to skôr „show“, kde skauti pred 
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ostatnými členmi oddielu majú možnosť demonštrovať v rôznych súťažiach a hrách svoju zručnosť, poznanie a tak 
demonštrovať svoju pripravenosť začať napĺňať ďalší stupeň, či dokonca prejsť do vyššej vekovej kategórie. 

Prispôsobiteľnosť: ani tieto požiadavky nie sú vytesané do kameňa. Vo vážnom a odôvodnenom prípade je možné ich upraviť. 
Dva príklady takéhoto možného upravenia: 

• Členom oddielu je skaut, ktorý skutočne napriek enormnej snahe nedokáže tých 100 metrov preplávať, hoci v ostatnom už 
splnil všetky stanovené ciele. Bolo by smiešne, keby sme trvali mechanicky na tejto požiadavke! Buď ju jednoducho 
„vypustíme“, alebo ju nahradíme inou požiadavkou, ktorú skaut splní a vyhneme sa tak možnosti pocitu, že mu azda bolo 
uľahčené a pod. 

• Do oddielu sa prihlási 14 ročný chlapec. Je mimoriadne vyspelý a v priebehu roku splní ciele všetkých troch stupňov a v 
pohode by mohol prestúpiť k roverom - ale chýbajú mu ešte dve výpravy s prespaním v prírode. Aj tu by bolo smiešne 
bazírovať na tejto požiadavke, ktorá je svojou povahou viac nástrojom, než cieľom. 

 

Na druhej strane sa ale musíme vyvarovať prílišnej zhovievavosti a príliš rozšafného „preškrtávania“ výchovných cieľov 
v tejto oblasti. Zmena výchovných cieľov je a má zostať niečím mimoriadnym, čo je možné len z vážneho dôvodu a bez toho, 
aby to znížilo kvalitu výchovy, ktorú skauting poskytuje. 

 

VÝCHOVNÉ CIELE DOSAHOVANÉ VO VEKOVEJ KATEGÓRII: 

CHARAKTER 

Obsah: 

• Pozitívny prístup k životu 

• Uvedomenie si svojej schopnosti rozvíjať sa a zodpovednosť za svoj rozvoj. 

• Zodpovednosť za seba.  

• Vytrvalosť a dôslednosť 

• Schopnosť prijať kritiku a využiť ju pre vlastný rozvoj a zdokonalenie sa. 

• Zásadovosť a vernosť spoznaným hodnotám. 

• Rozhodovanie a uskutočňovanie rozhodnutí.  

• Príprava na voľbu strednej školy. 

 

Doména: OBJAVENIE SEBA 

Logika:  

MÔŽEM SA ZMENIŤ - CHCEM SA ZMENIŤ - VERNOSŤ ZÁSADÁM 

V prvom rade je najdôležitejšie prebudiť v skautovi jednak vedomie, že sa môže a dokáže zmeniť a zlepšovať - napríklad aj 
tým, že mu dáme možnosť zažiť na vlastne koži „pocit úspechu“, ktorý si v škole možno neužil (učiteľka a rodičia ho spoločne 
presviedčajú, že je nespoľahlivý lajdák a pod.). 

Toto vedomie otvára cestu k uvedomeniu si zodpovednosti za svoj osobný rozvoj, za svoj život, za svoje šťastie a svoju 
budúcnosť. Samostatné rozhodovanie sa a konanie. Vziať osud do svojich rúk. 

Rastúce sebavedomie pomáha rozvíjať aj pocit sebaúcty a hodnoty samého seba. Zmysel pre česť (ktorá je vedomým vlastnej 
hodnoty) vytvára predpoklady pre vernosť hodnotám, ktoré vyznáva a ktoré dodržiava nie kvôli tlaku okolia (strach z trestu, 
spoločenského odsúdenia), ale kvôli tomu, že konať inak by bolo „pod jeho úroveň“. 

TELO: 

Obsah: 

• Hygiena.  

• Poriadok vo veciach a v okolí.  

• Telesné orgány a ich funkcia. 

• Zdravá životospráva (strava, odpočinok,… => ako to zohľadniť v táborovm režime?).  
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• Prevencia chorôb, zranení a závislostí.  

• Rozvoj kondície formou kolektívnych hier.  

• Chápanie telesných zmien v súvislosti s nastupujúcou pubertou.  

 

Doména: ZDRAVIE 

Logika: 

HYGIENA - ZDRAVIE 

Prvým krokom je pochopiteľne hygiena, ktorá sa prejavuje čistotou tela a následne poriadkom vo svojom životnom prostredí. 
Je to prvý a najzákladnejší krok k zdravému a výkonnému telu. 

Ak máme túto oblasť zvládnutú, môžeme presunúť dôraz na celkové zdravie. Znamená to pochopiť, ako telo funguje, čo 
potrebuje a čo mu škodí. Na základe toho si osvojovať zdravú životosprávu (strava, odpočinok, cvičenie), predchádzať 
ochoreniam a naučiť sa vyhýbať zbytočným zraneniam. 

CITY: 

Obsah: 

• Ocenenie priateľstva.  

• Poznávanie svojich citov.  

• Vyjadrovanie svojich pocitov rôznymi formami a spôsobmi (aj umelecky). 

• Predchádzanie precitlivelosti vo vzťahoch.  

• Ovládanie svojich reakcií a správania.  

 

Doména: SEBAKONTROLA 

Logika: 

SPOZNANIE A VYJADRENIE - OVLÁDNUTIE 

Najprv sa budeme usilovať o to, aby sme dôkladne spoznali svoje city a pocity a uvedomili si ich vplyv na svoje správanie. V tom nám môže 
veľmi pomôcť vyjadrovanie svojich citov rôznymi alternatívnymi formami (pantomíma, kresba, hudba). 

Ak city poznáme a vieme, ako pôsobia v našom živote, môžeme sa ich pokúsiť ovládnuť a podriadiť kontrole vôle, aby tak nepôsobili v 
našom živote deštruktívne, a cielene rozvíjať priateľské city. 

INTELEKT: 

Obsah: 

• Úcta ku vzdelaniu a ocenenie vzdelania a vedomostí. 

• Zvedavosť a schopnosť pátrať a skúmať. 

• Analýza situácie z rôznych hľadísk.  

• Formulovanie vlastného názoru a jeho vyjadrenie. 

• Určenie podstaty problému. 

• Tvorivosť 

 

Doména: POZNÁVANIE 

Logika: 

POZOROVANIE - SKÚMANIE - ZBER INFORMÁCIÍ 

V prvom rade prebúdzame u skautov hlavne ich pozorovacie schopnosti a prirodzenú zvedavosť a túžbu po nových poznatkoch. 

Následne ich vedieme k tomu, aby sa ich - sprvu povrchný - záujem zmenil na skutočné skúmanie, ktorého súčasťou je analýza vecí a udalostí 
a snaha objaviť podstatu javov a udalostí, či princíp fungovania vecí. 

Nakoniec začiatok každej skutočne vedeckej práce: systematický zber informácií o problémoch a veciach, ktoré nás zaujímajú. 

SOCIÁLNE VZŤAHY: 
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Obsah: 

• Otvorenosť voči odlišnostiam v životoch iných ľudí.  

• Empatia.  

• Zásady demokracie a ich uplatňovanie.  

• Spoločné rozhodovanie a práca v tíme.  

• Prostredník v konfliktoch.  

• Aktívna služba okoliu v rámci aktivít družiny a oddielu. 

• Obetavosť. 

• Vedomie svojich vlastných občianskych povinností - zásady demokracie. 

• Komunikácia (srdečnosť, umenie počúvať) 

 

Doména: TÍM 

Logika: 

AKCEPTOVANIE - SPOLUPRÁCA - SPOLUPATRIČNOSŤ 

Najprv sa učíme akceptovať ostatných ľudí takých, akí sú, bez toho, aby sme sa usilovali ich meniť podľa našich konkrétnych 
predstáv. Snaha chápať ich a naučiť sa im rozumieť a spolupracovať s nimi. 

Akceptácia otvára cesty k tímovej práci v rámci družiny a k osvojovaniu si zásad demokracie v tímovej práci. Schopnosť byť 
facilitátorom, ale i obyčajným členom tímu, ktorým je družina a oddiel. 

Spoločná práca v tíme napomáha plnšiemu rozvíjaniu vedomia svojej zodpovednosti voči ostatným členom tímu, ako aj 
vedomia spolupatričnosti a vzájomnej závislosti. Nakoniec ústi do vedomia spolupatričnosti a zodpovednosti aj vzhľadom na 
národ a svet. 

DUCHOVNO: 

Obsah: 

• Rozvíjanie zmyslu pre vnímanie duchovnej reality.  

• Spoznávanie a vyjadrovanie spoznanej duchovnej reality (modlitba, vďaka a pod.) 

• Spoznávanie morálnych hodnôt cti, úcty a spravodlivosti.  

• Sebaovládanie - sebaprekonanie.  

• Snaha o uprednostňovanie správneho pred príjemným.  

 

Z nasledujúceho je nutné zvoliť jeden program: všeobecný program, alebo špecifický program daného vierovyznania: 

Všeobecný duchovný program: 

• Objavovanie rôznych duchovných ciest a duchovného 
dedičstva svojej spoločnosti.  

• Zvolenie vlastnej duchovnej cesty (duchovnej komunity) a 
rozvíjanie sa na tejto ceste (v danej komunite).  

• Aplikácia všetkého v každodennom živote. 

 

Náboženský program svojho vierovyznania: 

• 1. stupeň DR - objavenie duchovného bohatstva svojho 
vierovyznania. 

• 2. stupeň DR - osvojovanie si duchovného bohatstva 
svojho vierovyznania. 

• Aplikácia všetkého v každodennom živote. 

 

 

Doména: PREBUDENIE 

Logika: 

OBJAVENIE DUCHOVNEJ REALITY - VYJADRENIE - OSVOJENIE  

Objavovanie duchovnej reality a rozvinutie svojho zmyslu pre duchovno je základný kameň. Okrem vyložene duchovných 
aktivít duchovný rozvoj prebieha aj prostredníctvom zážitku, ktorý sprostredkúvajú ostatné aktivity, z ktorých veľká väčšina by 
mala byť stavaná tak, aby viedla ku skúsenosti, ktorá ústi do duchovej reality. Predpoklady pre objavenie duchovna sa rozvíjajú 
aj akceptovaním morálnych hodnôt a v osvojovaním si morálneho správania sa. 
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Táto duchovná reality je vyjadrená primeraným spôsobom navonok - napr. na oddielovej „bohoslužbe“, či meditácii; formou 
modlitby, spevu,… 

Objavenú duchovnú realitu je potom možné si osvojovať a učiť sa v nej žiť. Tento rozvoj prebieha alebo na univerzálnej, alebo 
na špecifickej úrovni vierovyznania daného skauta. Schopnosť žiť podľa objaveného sa posilňuje rozvojom sebadisciplíny a 
schopnosti uprednostňovať správne a rozumné pred príjemným. 
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RANGERSKÁ (RESP. „MLADŠOROVERSKÁ“) VEKOVÁ KATEGÓRIA: 
Do tejto kategórie prechádza skaut, ktorý dosiahol 3 stupeň v skautskej vekovej kategórii. 

Kategóriu opúšťa rover vtedy, keď: 

 alebo dosiahne stupeň Orlieho skauta + lipové ratolesti I. a II. stupňa; 

 alebo zavŕši 19. rok života. 

 

Rozlišujeme v nej tri stupne: 

• Strieborný stupeň 

• Zlatý stupeň 

• Orlí skaut 

Orlí skaut má ešte dva doplnkové stupne, a to: 

• Lipové ratolesti I. stupňa 

• Lipové ratolesti II. stupňa 

VÝCHOVNÉ CIELE DOSAHOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH STUPŇOCH NAPREDOVANIA: 

Oproti skautskej kategórii nastáva značná kvalitatívna zmena: 

• Služba: skaut v prvom rade prijíma od starších a od vodcov. Rover, naopak, je už vedený k tomu, aby začínal vo zvýšenej 
miere dávať a objavoval tak význam služby a obetavosti vo svojom živote. Je to už súčasť prípravy na jeho budúce možné 
pôsobenie v skautingu ako činovníka a zodpovedné občianstvo mimo skautingu. 

• Voľba oblastí zručnosti: po dosiahnutí 3. stupňa u skautov má rover už dostatok potrebných znalostí, zručností a 
skúseností, aby sa mohol plne podieľať na skautských aktivitách, hlavne v prírode. Preto a aj vzhľadom na vek, je už 
značne samostatný. Preto oblasť zručnosti sa presúva na voliteľné oblasti, ktoré sú definované v odborkách. Hoci odborky 
mohol plniť už ako skaut, predsa tam ešte bol dôraz na to, aby si v prvom rade osvojil zručnosti potrebné pre skautské 
aktivity a vyjadrené v jednotlivých stupňoch. V roverskej kategórii sa ale odborky stávajú dôležitým prvkom sebavýchovy 
a umožňujú, aby si rover sám určoval, v akých oblastiach sa chce zdokonaliť a prehĺbiť a v čom cíti ešte potrebu ďalšieho 
rozvoja. Je vhodné v tejto oblasti skĺbiť odborky s projektami, ktoré roveri uskutočňujú, prípadne samotné odborky 
nahradiť vhodným projektom. 

• Výzva: rover je už vedený k tomu, aby (rozumným spôsobom) otestoval svoje limity a dokázal prekročiť svoje doterajšie 
obmedzenia. Dôkazom tejto jeho schopnosti je aj prijatie Výziev. Výzva je určitá aktivita, presahujúca náročnosť brežných 
skautských aktivít. Môže to byť napríklad zimná trojdňová výprava v stanoch, alebo niečo podobné. Platí zásada, že výzva 
musí byť schválená Programová rada SLSK a môže sa realizovať iba vtedy, ak oddiel je schopný zaistiť všetky potrebné 
bezpečnostné opatrenia, vrátane kvalifikovaných vodcov, či inštruktorov. 

• Samostatnosť: v závere plnenia úloh Orlieho skauta čaká mladého človeka akási „skautská maturita“: Veľký projekt, 
ktorý skaut sám vymyslí a po odsúhlasení zborovou radou ho samostatne naplánuje, zorganizuje a zrealizuje, čím dokáže 
svoju samostatnosť, vyspelosť a schopnosť viesť iných. Veľkým projektom môže byť napr: 

 - projekt práce s mentálne postihnutými deťmi; 

 - obnova detského ihriska v obci; 

 - vytvorenie turistickej trasy v meste + turistický sprievodca  

 a pod. 

Samotný projekt predpokladá, že pôjde o niečo dostatočne náročné, zamerané na službu spoločnosti a realizované v 
spolupráci s miestnymi orgánmi a inštitúciami. 

 

STRIEBORNÝ STUPEŇ ZLATÝ STUPEŇ ORLÍ SKAUT 

Preukazuje samostatnosť v konaní a v 
správaní. 

Samozrejme sa správa podľa skautských 
zásad. Iniciatívnosť. 

Aspoň 6. mesiacov  sa aktívne podieľa na 
činnosti družiny, z toho aspoň 4 mesiace vo 

Preukazuje samostatnosť v konaní a v 
správaní. 

Samozrejme sa správa podľa skautských 
zásad. Iniciatívnosť. 

Aspoň 6. mesiacov  sa aktívne podieľa na 
činnosti družiny, z toho aspoň 4 mesiace vo 

Preukazuje samostatnosť v konaní a v 
správaní. 

Samozrejme sa správa podľa skautských 
zásad. Iniciatívnosť. Preukazuje vodcovské 
kvality.  

Aspoň 12 mesiacov aktívne pôsobí v družine 
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funkcii (radca, kronikár, hospodár). Súhrnne 
aspoň 6 hodín venuje práci v projektoch 
pomoci okoliu.  

Získa 6 odboriek:  

• odborka Zdravotník 

• 2 odborky z kategórie Orlieho skauta 

• 3 ďalšie ľubovoľné odborky 

Príjme aspoň 1 Výzvu. Zdokonalí sa v 
oblasti fitness.  Aktívne sa zúčastňuje na 
aktivitách v prírode. 

Zúčastní sa na osobnom rozhovore s 
vodcom oddielu. 

funkcii (radca, kronikár, hospodár). Súhrnne 
aspoň 12 hodín venuje práci v projektoch 
pomoci okoliu.  

Získa 6 odboriek: 

• odborka Táborník 

• 2 odborky z kategórie Orlieho skauta 

• 3 ďalšie ľubovoľné odborky 

Príjme aspoň 1 Výzvu. Zdokonalí sa v oblasti 
fitness.  Aktívne sa zúčastňuje na aktivitách 
v prírode. 

Zúčastní sa na osobnom rozhovore s vodcom 
oddielu. 

a v oddieli vo funkcii, zahŕňajúcej 
zodpovednosť na úrovni oddielu. 

Získa 5odboriek: 

• zvyšné 2 odborky z kategórie Orlieho 
skauta 

• 3 ďalšie ľubovoľné odborky 

Príjme aspoň 1 výzvu.  

Naplánujem zorganizuje a ako vedúci 
zrealizuje Veľký Projekt, schválený 
vodcom oddielu.   

 

KATEGÓRIA ODBORIEK PRE STUPEŇ ORLÍ SKAUT: 

• Občan  

• osobný manažment; 

• životné prostredie; 

• komunikácia; 

• záchranca + bezpečnosť; 

• kultúra 

 

LIPOVÉ RATOLESTI I. STUPŇA LIPOVÉ RATOLESTI II. STUPŇA 

Je aktívny v službe družine a oddielu aspoň 3. mesiace od 
okamihu, kedy získal titul orlieho skauta.  

Preukazuje príkladným spôsobom skautského ducha. 

Vyvíja dostatočné úsilie na vybudovanie a preukázanie 
svojich vodcovských schopností v službe oddielu. 

Získa ďalších 5 odboriek. 

Zúčastní sa na osobnom pohovore s vodcom oddielu. 

Je aktívny v službe zboru a oblasti aspoň 3. mesiace od 
okamihu, kedy získal Lipové ratolesti I. stupňa. Je aktívny v 
službe svojmu okoliu. 

Preukazuje príkladným spôsobom skautského ducha. 

Prejavuje dostatočné vodcovské schopnosti pri činnosti v 
družine a oddiely a ďalej ich rozvíja. 

Získa ďalších 5 odboriek. 

Zvolí si vhodnú osobu, s ktorou sa porozpráva o svojom 
budúcom živote. 

Zúčastní sa na osobnom pohovore s vodcom oddielu. 

 

CHARAKTER 

Obsah: 

• Vedomie svojich schopností, talentov, ale aj obmedzení a hraníc. Akceptovanie seba.  

• Zodpovednosť za svoj rozvoj a sebarozvíjanie sa.  

• Nezávislosť na správaní sa masy - úsilie o správne namiesto módneho a obvyklého - vnútorná sloboda. 

• Rozhodovanie a akceptovanie dôsledkov rozhodnutí.  

• Prekonávanie prekážok. Asertívne správanie. 

• Osobný manažment (časový, finančný, prostriedky).  

• Optimizmus a zmysel pre humor.  

• Snaha o materiálnu nezávislosť (vedieť si zarobiť a pod.) a nenáročnosť.  

• Úcta k vlastnej a cudzej práci. 

• Zdravo kritický postoj k okoliu, schopnosť konštruktívnej kritiky.  

• Život v súlade s hodnotami. 

 

Doména: PRESADENIE SA 

Logika: 

ZODPOVEDNOSŤ - SAMOSTATNOSŤ - ASERTIVITA 
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V prvom rade u rovera upevňujeme vedomie identity a usilujeme sa, aby si uvedomoval svoju vlastnú zodpovednosť za to, kým 
bude a čo v živote dosiahne. 

Následne rozvíjame jeho samostatnosť, schopnosť starať sa o seba, rozhodovať sa a spravovať svoj život a prekonávať 
prekážky. 

Výsledkom je sebavedomý, asertívny človek, ktorý má vyrovnané vzťahy so svojim okolím a dokáže sa v ňom presadiť bez 
toho, aby narúšal práva a životný priestor iných a k celkovému prospechu spoločnosti. 

TELO: 

Obsah: 

• Zodpovednosť za harmonický rozvoj tela.  

• Chápanie telesných pochodov a fungovania tela.  

• Rozvoj kondície a fitness.  

• Konkrétny šport + systematický tréning.  

• Rozvoj zmyslov.  

• Kompenzácia telesných nedostatkov. 

 

Doména: FITNESS 

Logika:  

POCHOPENIE - KONDÍCIA - ZDOKONALENIE SA 

Rover už dokáže dostatočne pochopiť princíp fungovania ľudského organizmu a následne pochopiť spôsob, akým je možné 
rozvíjať svoj organizmus tak, aby bol spoľahlivejší a výkonnejší. Je vedený ku zdravému záujmu o svoje telo. 

Najjednoduchší spôsob zvyšovania výkonnosti organizmu je šport, rozvíjajúci všetkých 5 rozmerov kondície: vytrvalostná sila, 
okamžitá sila, aeróbna vytrvalosť, pružnosť, optimálna telesná skladba. Rover je vedený k tomu, aby na svojej kondícii 
systematicky pracoval vhodným kondičným tréningom. Jeho organizmus v tomto veku už začína dosahovať stupeň rozvoja, 
kedy umožňuje aj väčšiu záťaž silového tréningu a táto schopnosť stále narastá až do plnej spôsobilosti okolo 18. roku života. 

Nakoniec je rover vedený k tomu, aby sa zdokonalil tým, že si osvojí techniky, vedúce k zlepšeniu svojich zmyslov a ich 
využívania a tým, že sa usiluje kompenzovať svoje prípadné telesné nedostatky. 

CITY 

Obsah: 

• Poznanie a akceptovanie citov, ich príčin a vplyvu (dôsledkov) na iných.  

• Schopnosť primerane a nedeštruktívne prejaviť svoje city.  

• Úsilie o rovnováhu citov a celkového správania. 

• Otvorenosť a zraniteľnosť - kedy, kde, ako.  

• Využitie sily citov. 

• Pozitívny prístup k životu.  

• Umelecké sebavyjadrenie sa. 

 

Doména: VYUŽÍVANIE CITOV 

Logika: 

ANALÝZA - CITOVÝ ŽIVOT - VYUŽÍVANIE 

Rover je už schopný nielen si uvedomovať existenciu citov a ich prejavov, ale je schopný urobiť hlbšiu analýzu tejto 
skutočnosti a hlbšie pochopiť, akú úlohu hrajú city v jeho živote. 

City predstavujú obrovský zdroj energie. Ich potláčanie neveľmi prospieva nášmu životu. Ako skaut sa mladý človek učil 
vyjadrovať svoje pocity netradičným a umeleckým spôsobom, aby si ich lepšie uvedomil. Teraz je na rade naučiť sa, že 
prejavovanie citov navonok nie je znak slabosti (hlavne chlapci si to myslia) a naučiť sa vyjadrovať ich v bežnom živote 
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primeraným a nedeštruktívnym spôsobom. Smeruje až ku zraniteľnosti, ktorá je dôležitou prípravou na zrod komunity (porov. 
sociálny rozvoj) 

A keďže city predstavujú zdroj obrovskej energie, bolo by škoda túto energiu nechať len tak unikať „do vetra“, či dokonca s 
ňou zápasiť! Je na čase naučiť sa, ako city podriadiť kontrole rozumu a naučiť sa ich usmerňovať a využívať tak, aby sa stali 
mocnými nástrojmi pri dosahovaní našich cieľov. 

INTELEKT 

Obsah: 

• Zmysel pre objavovanie.  

• Systematické zhromažďovanie, triedenie, vyhodnocovanie užitočných informácií a ich použitie v praxi.  

• Vynachádzavosť a tvorivosť v konaní a v činnosti. 

• Tvorba a preverovanie hypotéz a vyvodzovanie záverov.  

• Postup riešenia problémov.  

• Zásady zdravého spôsobu myslenia. 

 

Doména: MYSLENIE 

Logika: 

SYSTEMATIČNOSŤ - TVORIVOSŤ - „PROBLEM SOLVING“ - ZDRAVÉ MYSLENIE 

Hoci sa zdá, že myslieť dokážeme všetci, nie je to úplne pravda. Naše myslenie je zaťažené v prvom rade živelnosťou - 
mnohokrát nedokážeme myslieť systematicky a komplexne - a mnohými deformáciami, ktoré sme prijali od svojho okolia - 
zjednodušovanie, nedostatok integrálnosti a pod. Preto v tejto fáze sa usilujeme učiť myslieť správne. 

Prvým krokom je snaha rozvinúť systematický prístup k mysleniu, schopnosť triediť, usporadúvať, vyhodnocovať a využívať 
získané informácie. 

Nasleduje schopnosť vyvodzovať z informácií predpoklady, tvoriť nové hypotézy a preverovať ich pravdivosť. Práve v 
roverskom veku nastáva obrovský boom v tejto schopnosti. 

Tieto schopnosti sa premietajú do konkrétnych postupov „Problem solvingu“ - riešenia problémov, kedy si mladý človek 
osvojuje systematický a efektívny spôsob riešenia problémov, s ktorými sa stretá v bežnom živote. 

Nakoniec vedieme rovera k tomu, aby si osvojoval zdravé myslenie, uvedomoval si chyby v myslení, ktoré sú všeobecne 
prítomné v súčasnej spoločnosti a naučil sa im vyhýbať. 

SOCIÁLNE VZŤAHY: 

Obsah: 

• Láskavosť a ohľaduplnosť k iným.  

• Vnímanie odlišností ako obohatenia a nie ako hrozby.  

• Identifikácia príčin konfliktov a spôsob ich riešenia.   

• Komunikácia.  

• Vedenie spoločných projektov.  

• Zodpovednosť za iných v družine, oddieli, spoločnosti. 

• Aktívna služba okoliu.  

• Tvorba komunity.  

• Ľudské práva - poznanie, aplikácia, príčiny a prípady porušovania.  

• Čelenie rasovým a iným negatívnym stereotypom. 

 

Doména: KOMUNITA 

Logika: 

OBOHACUJÚCE ODLIŠNOSTI - KOMUNIKÁCIA - OTVORENOSŤ - KOMUNITA -  ZODPOVEDNOSŤ  
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Našim prvým cieľom je prejsť od akceptovania druhého takého, aký je k tomu, aby sme vzájomné odlišnosti začali chápať 
nielen ako niečo, s čím sme zmierení, ale čo naopak „oslavujeme“ ako zdroj vzájomného obohatenia. 

Následne rozvíjame schopnosť vzájomnej komunikácie, ktorá smeruje k tomu, aby sa toto obohacovanie stalo aj naozajstnou 
skúsenosťou. Predchádzanie konfliktom a ich riešenie, ak už vznikli. 

Od komunikácie je už len krok k skutočnému zdieľaniu sa navzájom v skutočnej komunite. 

Skúsenosť komunity nás nakoniec otvára novej a silnej skúsenosti vzájomnej zodpovednosti jeden za druhého a poznaniu toho, 
že nikto z nás nedokáže žiť a rozvíjať sa sám bez pomoci ostatným a bez toho, aby sám pomáhal ostatným. 

DUCHOVNO: 

Obsah: 

• Zodpovednosť za svoj duchovný rast.  

• Život podľa spoznaných duchovných princípov. Aktívna účasť na projektoch zameraných na zlepšenie sveta a pomoc tým, 
ktorí ju potrebujú.  

• Riešenie morálnych problémov a dilem. Uprednostňovanie správneho pred príjemným.  

• Spoznáva hodnotu vnútorného mlčania a vnútornej prázdnoty. 

 

Z nasledujúceho je nutné zvoliť jeden program: všeobecný program, alebo špecifický program daného vierovyznania: 

Všeobecný duchovný program: 

• Osvojenie si svojej duchovnej cesty. 

• Zdieľanie svojej duchovnej skúsenosti s ostatnými. 

• Služba v duchu Lásky. 

• Úsilie o duchovný životný štýl. 

• Tolerancia voči odlišnej duchovnej skúsenosti iných. 

Náboženský program svojho vierovyznania: 

• 2. stupeň DR - osvojovanie si duchovného bohatstva 
svojho vierovyznania - ukončenie. 

• 3. stupeň DR - odovzdávanie. Zdieľanie duchovnej 
skúsenosti a poznania. Služby v duchu Lásky. Úsilie o 
duchovný životný štýl. 

• Tolerancia voči odlišnej duchovnej skúsenosti iných. 

 

Doména: ZDIEĽANIE SA 

Logika: 

OSVOJENIE - PRAX - ZDIEĽANIE SA - SLUŽBA LÁSKY 

Rover by si mal v základe dokonale osvojiť princípy a metódy svojej duchovnej cesty a napredovať na nej. 

Následne je vedený k tomu, aby svoju duchovnú cestu premietol do svojho osobného života a osvojoval si postupne duchovný 
životný štýl, založený na Múdrosti a vnútornej duchovnej Skúsenosti seba, i svojej komunity. 

Nakoniec je vedený k tomu, aby sa dokázal so svojou duchovnou skúsenosťou podeliť s ostatnými ľuďmi, odovzdať im svoje 
skúsenosti, napomôcť im v ich vlastnej duchovnej ceste a prejaviť svoju duchovnú skúsenosť službou v duchu Lásky. 

 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________114 

VÝCHOVNÉ CIELE V KOCKE: 
Nasledovná tabuľka podáva v kocke jednotlivé výchovné ciele a ich logiku v šiestich hlavných výchovných oblastiach a slúži 
na osvieženie pamäte a na rýchlu orientáciu: 

 SKAUTI RANGERI (MLADŠÍ ROVERI?) 
DIMENZIA DOMÉNA LOGIKA DOMÉNA LOGIKA 

CHARAKTER 
OBJAVENIE 
SEBA 

• Môžem sa zmeniť  
• chcem sa zmeniť 
• zásadovosť 

PRESADE-
NIE SA 

• Zodpovednosť za seba 
• samostatnosť 
• asertivita 

TELO 
ZDRAVIE • Hygiena 

• zdravie - prevencia, 
životospráva; 

FITNESS • Pochopenie fung. tela 
• rozvoj kondície 
• zdokonalenie tela; 

CITY 
SEBAKON-
TROLA 

• Spoznanie citov  
• vyjadrenie citov 
• ovládnutie citov; 

VYUŽÍVA-
NIE CITOV 

• Analýza citov 
• vyjadrenie citov v bežnom 

živote  
• využívanie citov pre svoje 

ciele; 

INTELEKT 
POZNÁVA-
NIE 

• Pozorovanie sveta okolo nás 
• skúmanie vecí do hĺbky  
• zber informácií; 

MYSLENIE • Systematickosť v myslení 
• tvorivosť - hypotézy 
• „problem - solving“  
• zdravé myslenie; 

SOCIÁLNE 
VZŤAHY 

TÍM • Akceptovanie iných 
• spolupráca v tíme  
• spolupatričnosť; 

KOMUNITA • Odlišnosti ako obohatenie 
• komunikácia - otvorenie sa 
• komunita  
• zodpovednosť za druhých; 

DUCHOVNO 

PREBUDE-
NIE SA 

• Objavenie duchovna   
• vyjadrenie duchovnej 

skúsenosti 
• osvojenie si duchovnej 

cesty; 

ZDIEĽANIE 
SA 

• Osvojenie si duchovnej cesty 
• aplikácia v bežnom živote  
• zdieľanie duchovnej 

skúsenosti - tolerantnosť 
• služba v duchu univerzálnej 

lásky; 
 

SYNERGICKÁ APLIKÁCIA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU: 

Určite ste si všimli, že jednotlivé oblasti sa do veľkej miery prekrývajú a dopĺňajú. Sociálny rozmer vedie rovera ku 
komunite, ktorá je zdrojom mocnej skúsenosti, ktorú zúročuje duchovná oblasť. Komunitu ale nedosiahne bez schopnosti stať 
sa zraniteľným a tak sa otvoriť voči ostatným, k čomu rozvíja citová dimenzia. A zase duchovná vyspelosť mladých ľudí sa 
pozitívne odráža a napomáha dosahovaniu cieľov vo všetkých ostatných oblastiach. Telesná kondícia a zdravie uľahčujú všetky 
ostatné aktivity a vzájomnú službu; využívanie citov a ich cieľavedomé nasmerovanie k cieľom zase napomáha vytrvalosti v 
dosahovaní ostatných cieľov a podobne. 

Preto je potrebné na všetky tieto oblasti pozerať ako na jediný celok a usilovať sa využívať ich synergicky - teda nie ako 
izolované oblasti s izolovanými aktivitami, ale ako navzájom sa podporujúce oblasti a aktivity, ktoré tým, že sa realizujú 
spoločne a jednotne, ešte viac znásobujú svoju účinnosť. Napríklad: 

Aktivita „PÍLENIE DREVA NA ČAS - SÚŤAŽ DRUŽSTIEV“ môže sprostredkovať nasledovné efekty: 

- rozvoj zručnosti pri pílení dreva - zdokonalenie táborníckej zručnosti; 

- rozvoj tímovej práce; 

- tolerancia, ohľaduplnosť; 

- plánovanie a príprava spoločnej činnosti, učenie sa z vlastných chýb; 

- skúsenosť spolupatričnosti; 

- súhrnná vnútorná (duchovná) skúsenosť; 

Bola by škoda, keby sme nedokázali z každej aktivity jej vhodným prevedením „vydolovať“ skutočne maximum, ktoré nám 
ponúka a keby sme sa namiesto silného výchovného zážitku uspokojili len s „dobrou náladou“ po „obstojnej súťaži“. Vlastne 
by sa dalo povedať, že nejestvuje aktivita, ktorá by bola obmedzená iba na jednu oblasť osobného rozvoja. V skutočnosti 
každá aktivita rozvíja viac, alebo menej celú osobnosť mladého človeka.  
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ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA – TIPY 

STRAVOVANIE 
Všeobecne je vhodné dodržiavať tzv. potravinovú 
pyramídu: 

• Jej základom sú komplexné sacharidy. patria sem 
celozrnné obilniny a výrobky z nich, zemiaky, naturálna 
ryža, ovsené vločky,… Denne by sme ich mali zjesť asi 5 
– 11 porcií. 

• nasleduje ovocie a zelenina. Tvoriť by mali 5 – 9 
porcií. 

• Bielkoviny by mali tvoriť asi 2 – 3 porcie našej 
dennej dávky. Uprednostňujeme chudé mäso a netučné 
mliečne výrobky. 

• Tuky a oleje používame iba veľmi striedmo.  

• Cukry a sladkosti vôbec, alebo len veľmi málo a 
občas. 

 

 

 

 

 

 

Dôležitou zložkou stravy je vláknina. Denen by sma mali prijímať asi 30g vlákniny. Vlákninu môžeme nájsť hlavne v 
nasledovných potravinách (vždy v 100g potraviny): 

Otruby   40g 
Sušené marhule  18g 
Hrášok   5g 
Slivky   13g 
Ryža natural  4g 
Tmavý chlieb  6g 
Vlašské orechy  6g 

Vláknina spomaľuje tráviaci proces a zabezpečuje tým pomalšie uvoľňovanie cukru do krvného obehu. To je dôležité pri 
predchádzaní obezite a cukrovke! 

Potreby bielkovín kolísajú v závislosti od intenzity športovej aktivity človeka. Ak u nešportujúceho človeka je potreba asi 60g 
bielkovín denne, u športovo aktívneho človeka sa odporúča príjem asi 1,5 – 2g bielkovín na 1kg telesnej hmotnosti. Príjem 
bielkovín je taktiež vhodné zvýšiť pri redukčnej diéte. Nie je ale vhodné naraz prijať viac, než 30g bielkovín, nakoľko telo 
nedokáže naraz viac biekovín spracovať! 

VITAMÍNY 

Vitamín Význam a cenné zfroje Množstvo denne 

C silný antioxidant, syntéza bielkovín, zdravie kože, zubov, kostí, protialergická látka, 
antivírové a antibakteriálne účinky; 

čierne ríbezle, kiwi, citrusy, mango, zelené papriky, jahody, zemiaky 

60 – 500mg 

B metabolizmus, nervová sústava, svalové bunky, metabolizmus cukrov a tukov, kostná 
dreň, syntéza DNA, antioxidant, 

pivovarnícke kvasnice, ryža natural, pšeničné klíčky, celozrnný chlieb, otruby, 
ovsené vločky a výrobky, mäso, mliečne výrobky, 

B1 – 1,4 až 1,5mg 
B2 – 1,6 až 1,7mg 
B3 – 18 až 19mg 
B5 – 6mg 
B6 – 2mg 
B12 – 1-3µg 

Potravinová pyramída

Komplexné sacharidy

zelenina a ovocie

Mäso, vajcia, mliečné
výrobky, orechy

Tuky a oleje

Cukor a sladkosti
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E silný antioxidant, posiluje svalové vlákna, imunitu, zlepšuje elastickosť a hojenie 
pokožky 

olej z pšeničných klíčkov, avokádo, margarín, vajcia, maslo, celozrnné obilniny, 
semená, orechy, tučné ryby, brokolica, 

10mg 

A (retinol) produkcia enzýmov a syntéza bielkovín, rast a vývoj, sexuálne funkcie, zdravá koža, 
zuby, kosti a sliznice, podporuje nočné videnie, 

vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia 

800µg 

Provitamin A Ako vitamín A 

tmavá a listová zelenina (šoenát, brokolica), petržlen, mrkvabatáty a žltooranžové 
ovocie 

asi 6µg nahradí 1µg 
vitamínu A 

D pôsobí ako hormón (kalcitrol), pomáha pri vstrebávaní vápniku a fosforečnanov, 
nevyhnutný pre zdravé kosti a zuby. 

tučné ryby (sardinky, slede, makrely,…), vajcia, maslo 

5 – 10µg 

MINERÁLY 

Minerál Význam a cenné zdroje Množstvo denne 

Vápnik udržiava telesnú štruktúru, riadenie nervov a svalových sťahov, produkcia energie, 
zrážanlivosť krvi, imunita, pôsobenie niektorých enzýmov 

Mliečne výrobky, zelená listová zelenina, losos, orechy, semená, strukoviny, vajcia 

800 – 1200mg 

Chróm pomáha riadiť metabolizáciu glukózy 

pivovarnícke kvasnice, vaječný žltok, červené mäso, syr, ovocie a ovocný džús, 
celozrnné obilniny, čierne korenie, tymián 

50 – 200mg 

Jód potrebný na správne fungovanie štítnej žľazy 

morské ryby, dary mora, morské riasy, jodidovaná soľ, mlieko (ak je od dobytka, 
ktorý sa kŕmi jodidovaným krmivom!) 

150µg 

Železo tvorba hemoglobínu, viazanie kyslíku vo svaloch, produkcia energie a imunita 

kôrnatce, ryby, pivovarské kvasnice, vnútornosti, červené mäso 

14mg 

Horčík elektrická stabilita buniek, srdečný tep, všetky väčšie metabolické reakcie 

sójové bôby, orechy, dary mora, riasy, mäso, vajcia, mliečne výrobky, tmavá listová 
zelenina 

300 – 350mg 

Selén rast buniek, imunita, syntéza prohormónov, prostaglandínov a protilátok, antioxidant 

brokolica, zelér, huby, cibuľa, cesnak, orechy, dary mora, vnútornosti 

70 – 75µg 

Zinok správne fungovanie vyše 100 enzýmov, rast, pohlavné funkcie, imunita a hojenie rán 

červené mäso, vnútornosti, dary mora, ustrice, pivovarské kvasnice, celozrnné 
obilniny, strukoviny, vajcia, syr 

15mg 
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SPÁNOK 

SPÁNKOVÉ CYKLY 

Ak spíme úplne prirodzene, náš spánok prebieha (u väčšiny ľudí) v 90 minútových cyklov. Na konci každého cyklu sa 
dostávame do stavu, kedy sme takmer zobudení. Ak nás niečo vyruší (potreba „odskočiť si“, hluk,…), tak sa prebudíme, inak 
spánok pokračuje. 

Samotné prebudenie nastane po spánku, ktorý bude v hodinách určite násobkom čísla 1,5. To je príčina, prečo človek, ktorý spí 
napr. 6, alebo 7,5 hodiny, je odpočinutejší, než človek, ktorý sa zobudí po 8 hodinách práve uprostred spánkového cyklu. 

U niektorých ľudí sa dĺžka cyklov môže odlišovať. Vcelku sa hodnota cyklu môže pohybovať až v rozmedzí 60 – 120 minút u 
rôznych ľudí. 

Skúste si preto ansledovný pokus: dajte si k posteli pero a papier a vždy, keď sa v noci zobudíte, napíšte si čas. Zaznačte si aj 
čas, kedy ste išli spať a po akom čase ste aj skutočne zaspali (to až ráno, pochopiteľne). Na základe týchto údajov je možné 
zistiť, aké sú naše vlastné spánkové cykly.  

Svoj spánok teda plánujme tak, aby sme sa vyhýbali budeniu upriostred nášho spánkového cyklu! 

Usilujme sa , aby doba spánku a bdenia bola každý deň čo najrovnomernejšia (napríklad ak spíme denne 7,5 hodiny, 
držme sa toho. Ak v jeden deň budeme spať 8 hodín, druhý deň 12 hodín, tretí deň 5 hodín a vždy v inom čase budeme 
zaspávať, prejaví sa to na našej zníženej výkonnosti). 

SPÁNOK A TELESNÁ NÁMAHA 

Telesná námaha stimulujé činosť mozgovej kôry, čo negatívne ovplyvňuje spánok. Dobrý aeróbny tréning nás navodí do 
stavu, kedy sme ideálne pripravení na riešenie mentálnych úloh, ale nie na spanie. Preto dodržujme nasledovné: 

• necvičme najmenej 2 hodiny pred spaním 

• ak musíme cvičiť (alebo namáhať sa), tak sa ukľudnime nejakou „nudnou“ knihou (uprednostníme nejakého filozofa pred 
napínavou detektívkou). 

POOBEDŇAJŠIE ZDRIEMNUTIE 

Tradičný poobedňajší spánok – či skôr zdriemnutie – môže veľa napomôcť. Treba dodržať zásadu, že toto zdriemnutie sa má 
pohybovať v intervale 20 – 30 minút. v opačnom prípade už upadáme do hlbokého spánku, z ktorého keď sa prebudíme, tak 
sme značne „oťapení“ (mozog sa už totiž vypnul!) a naviac to môže narušiť náš nočný spánok. 

Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí si poobede zdriemnu, sa dožívajú vyššieho veku a riziko srdcových onemocnení u nich 
klesá až o 30%. 

Zdriemnutie môže nahradiť aj relaxácia (často nepresne označovaná za „meditáciu“). 

PROBLÉM SO ZASPATÍM 

• Často sú na vine myšlienky, ktoré sa nám v hlave „točia“.  V tom prípade si ich zapíšte na papier, ktorý si necháte na 
nočnom stolíku s tým, že ráno nad tým pouvažujete. Pomôže nám to upokojiť sa. 

• Ak je na vine niečo, čo nás vyrušilo citovo änáhly telefonát, prekvapenie,…), treba sa znovu „unudiť“ až k smrti (pardón, k 
spánku). Napríklad spomenutým „filozofom“… 

• Ak sa nám nedarí ani tak zaspať, tak vstaňme a začnime robiť niečo tvorivé, avšak dosť nudné a pri tlmenom svetle (jasné 
svetlo tlmí vylučovanie melatonínu a tým narušuje spánok). 

• Vypijeme šálku mlieka s medom. 

• Úplne zatemníme miestnosť! 

• Relaxujeme a meditujeme. 

• Ak sa nám nedarí ani tak zaspať, tak sa aspoň tešme z toho, že odpočívame. Nervózni si totiž ani neodpočinieme, ani 
nezaspíme. 

•  
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NEDOSTATOK SPÁNKU 

V pokročilom štádiu sa prejavuje mikrospánkami – krátkou stratou vedomia – ktorú môžeme „prejsť“ s otvorenými očami a ani 
si ju ani neuvedomiť! Je to alarmujúci signál, že treba ísť čím skôr do postele! Samotný mikrospánok odpočinok neprináša. 

PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ 

PRVÉ DROGY… 

Medzi prvé drogy – čiže stimulujúce a návykové látky – v živote človeka patrí cukor a čokoláda. 

Cukor a výrobky z neho (sladené limonády, zákusky, koláče,…) sa výrazne podieľajú na vzniku mnohých problémov a 
onemocnení, ako je nepr. cukorvka, srdcovocievne problémy (podporujú tvorbu cholesterolu), obezitu a z nej plynúce riziká a 
nepohodlnosti…  

Práve na cukre a sladkostiach môžeme úspešne mladým ľuďom demonštrovať, čo to je skutočná závislosť a abstinenčné 
príznaky: málokto dokáže vydržať dlhší čas bez sladkostí. Pritom závislosť na ostatných drogách je podstatne silnejšia! 

LEGÁLNE DROGY 

KÁVA A ČAJ 

Sú to stimulanty na báze kofeínu. Ich nadmerné užívanie vedie k riziku srdcovocievnych ochorení. Sú návykové. 

ALKOHOL 

Ak sa alkohol pije s mierou, múže byť zdraviu prospešný. Je dokázané, že 2–3 poháriky červeného vína týždenne znižujú riziko 
infarktu. Problém je len v jedinom: s mierou. 

 

Negatívne účinky: 

Okrem hrozby akútnej otravy alkoholom, ktorá môže znamenať okamžitú smrť aj po jednorazovom požití (!) a následkov 
opilosti (poruchy vnimania, reči, rovnováhy) a stým súviasiace spoločenské problémy, sú tu aj dlhodobé následky: 

• zmenšovanie mozgu a odumieranie mozgových buniek 

• cirhóza pečene 

• krvácanie žalúdka 

• vznik depresií – odhaduje sa, že asi 65% pokusov o samovraždu zapríčinil viac, či menej alkohol 

• nedostatok viatmínov, obezita, problémy s pokožkou 

 

Mýty o pití: 

• po čiernej káve sa vytriezvie – nie je to pravda. Káva nás povzbudí a vzpruží, ale nemá vplyv na odbúranie alkoholu v 
krvi, ani na jeho otravné následky. 

• alkohol napomáha šťastiu a sebavedomiu – naopak, vedie k depresii. 

FAJČENIE 

Fajčenie je smrteľné. Dôvod, prečo je stále legálne je jednoduhý: len vo Veľkej Británii zarobí vláda na daniach z cigariet 8 
biliónov libier! V USA je to 48 miliárd dolárov! 

Slovenské zákony jasne zakazujú predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov – porušenie sa kvalifikuje ako 
priestupok.  

Napriek tomu sa odhaduje, že ročne vo svete viac ako bilión cigariet vyfajčia deti vo veku 11 – 15 rokov. Odhaduje sa, že 
medzi 15-ročnými 25% fajčí pravidelne (na Slovensku to v roku 1995 bolo alarmujúcich 36% chlapcov a 23% dievčat) a u 11–
15-ročných 10%!  

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie ročne zomiera na následky fajčenia milión ľudí, ktorí ešte nedosiahli stredný vek! 
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Negatívne účinky: 

• rakovina pľúc 

• chronická bronchitída 

• halitóza (zápach z ús) 

• rýchlejšie starnutie a vráskavenie pokožky 

• zvyšuje riziko rakoviny 

• vysoký krvný tlak 

• zvýšená hladina oxidu uhoľnatého v krvi znižuje aeróbnu výkonnosť 

 

Mýty o fajčení: 

• fajčenie pomáha schudnúť – vedecky sa nepotvrdilo.  

• fajčenie pomáha prekonávať stres – čiastočne ano, lebo má mierne narkotické účinky. Zároveň ale podporuje tvorbu 
adrenalínu, čo je typický stresový hormón. 

• dobre to vyzerá – slovami jednej dievčiny: „pobozkať fajčiara je to isté, ako oblízať popolník…“ Stačí? 

• cigarety so zníženým obsahom dechtu menej škodia – nie je to pravda. 

 

Čo získame, ak prestaneme fajčiť? 

• do 20 minút klesne krvný tlak 

• do 8 hodín sklesne hladina jedovatého oxidu uhoľnatého v krvi na normál 

• do 2 dní klesne riziko srdcového záchvatu a obnoví sa čuch 

• do 3 dní sa zlepší dýchanie 

• do 2 mesiacov sa zlepší fungovanie pľúc 

• do 5 až 10 rokov sa zredukuje riziko vzniku rakoviny na normál a prestanú sa tvoriť predčasné vrásky 

 

Tipy na odvyknutie si od fajčenia 

• prestaňme fajčiť len dnes a nemyslime nato, ako to vydržíme zajtra 

• vypočítajme si, koľko uštríme a tešme sa nato, ako tieto peniaze príjemne využijeme – rozhodne si takto ušetrené peniaze 
dávajme bokom a šetrime si takto na niečo, čo nás poteší 

• zvoľme si príjemnú telesnú aktivitu a vychutnávajme si stúpajúcu kondíciu 

• odmeňme sa za nefajčenie niečim príjemným 

• dopradu sa pripravme na to, ako zareagujeme, keď nás niekto ponúkne cigaretou 

• nerobme iným prednášky o zlozvykoch fajčenia 

• vyhýbajme sa situáciám, ktoré zvádzajú k fajčeniu 

• ak sa doma bežne fajčí, skúsme sa dohodnúť, aby sa to zmenilo a aby sa na fajčenie vyhradilo iba určité miesto (napr. 
balkón) 

• vysveltime svoje pohnútky a rozhodnutia kamarátom, poprosme ich, aby nám pomohli a nerýpali do nás 

 

NELEGÁLNE DROGY (TVRDÉ, MÄKKÉ) 

Skauting nie je stavaný nato, aby poskytoval starostlivosť drogovo závislým jedincom. nemá ani nástroje a prostredky na 
pomoc týmto ľuďom. A naviac prítomnosť takéhoto človeka narušuje celý vzdelávací a výchovný proces u ostatných. 

Preto v prípade takéhoto problému (ale aj fajčenia a alkoholu) je dobré celú vec logicky zvážiť, porozprávať sa s rodičmi 
mladého človeka a s ním samým a poradiť sa s odborníkmi – ledy že by sám vodca bol v „civile“ týmto odborníkom. 
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FITNESS – TIPY 

5 ROZMEROV TELESNEJ ZDATNOSTI 
Fitness je schopnosť človeka efektívne fungovať v oblasti telesného výkonu, tréningu, športu,… a stále mať ešte dostatok 
energie na prekonanie rizík a nebezpečných situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. Čiže skrátene: schopnosť podstúpiť určitú 
telesnú námahu bez toho, aby siahol až na dno svojich telesných rezerv. 

Celkové fitness pozostáva z piatich komponentov: 

• Aeróbna vytrvalosť 

• Svalová sila 

• Svalová vytrvalosť 

• Ohybnosť 

• Optimálna skladba tela 

Rozvoj prvých troch komponentov má pozitívny vplyv na zvyšné dva komponenty fitness. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY TRÉNIGU: 

FREKVENCIA 

Tréning musí byť dostatočne častý a pravidelný, ale nie príliš častý, aby sa organizmus stihol po tréningu zregenerovať. 
Zapamätajme si, že organizmus je tréningom vlastne poškodený. Známa „svalová horúčka“ vlastne nie je ničím iným, než 
prejavom mikrozranení a mikrotrhlín vo svalových vláknach. Na toto poškodenie organizmus reaguje tým, že ich zregeneruje a 
to na vyššej úrovni, než predtým – v praxi teda sval zosilnie, aby nabudúce už danú námahu zvládol. Dostatočne náročný 
tréning je podnetom k tomuto zosilneniu a rozvoju, ale samotný rozvoj a zosilnenie prebieha práve počas odpočinku po 
tréningu! 

Všeobecne by sme nemali venovať tréningu viac než 5 dní v týždni, pričom rovnaký typ tréningu by nemal prebiehať dva 
po sebe nasledujúce dni. Minimálny počet tréningov v týždni je 3. Ak však v každý z týchto dní trénujeme iný komponent 
fitness, výsledok bude nulový! 

 

Ideálne naplánovanie tréningu je nasledovné: 

deň 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 

PO Aeróbny trénig Svalová sila a vytrvalosť 

UT Svalová sila a vytrvalosť Aeróbny trénig 

STR Aeróbny trénig Svalová sila a vytrvalosť 

ŠTV Svalová sila a vytrvalosť Aeróbny trénig 

PI Aeróbny trénig Svalová sila a vytrvalosť 

Ako 1. týždeň atď. 

 

TRÉNINGOVÉ FÁZY 

Warm up - zahriatie organizmu. Trvá asi 5 - 15 minút (rozdiel je u behu a u bicyklovania). Volíme voľnejšie tempo, na bicykli 
volíme napr. rýchlu frekvenciu šlapania na ľahkom prevode pri relatívne nízkej rýchlosti. Účelom je zahriatie a prekrvenie 
svalstva a šliach - prevencia zranenia a príprava na výkon. 

Tréningová jednotka – porov. ďalej! 

Cool down - dojazd. Záverečné “vychladnutie” organizmu pri voľnej chôdzi, resp. jazde. V prípade náhleho prerušenia aktivity 
srdce pokračuje v pumpovaní krvi do svalov, odtiaľ sa ale krv nevracia späť do obehu, pretože svaly už nepracujú. Výsledkom 
je nedokrvenie mozgu, prejavujúce sa zatmievaním pred očami, závratom až bezvedomím. 
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AERÓBNA VYTRVALOSŤ 
Je nevyhnutná pre dlhodobé a rytmické využívanie veľkých svalových skupín na 
nízkej úrovni intenzity: beh, cyklistika, chôdza,… 

ČO SA DEJE PRI AERÓBNOM ZAŤAŽENÍ? 

Organizmus pozná tri základné zdroje energie: 

Uhľohydráty  1g = 17,22 kJ; s pomocou 1. litra O2 sa získa 21kJ 

Tuky   1g = 39,60 kJ s pomocou 1. litra O2 sa získa 18,9kJ 

Bielkoviny  1g = 17,22kJ s pomocou 1. litra O2 sa získa 72,6kJ 

Pri anaeróbnom zaťažení (vysoká intenzita) prívod kyslíku nestačí na spaľovanie 
tukov, preto sa spaľujú uhľohydráty, ktoré sú na kyslík menej náročné, ale máme 
ich len veľmi malé zásoby. Preto nedokážeme napr. dlho šprintovať. Čiastočne sa 
spaľujú aj bielkoviny, ktoré sú energeticky síce výdatné, ale väčšina energie sa 
zároveň spotrebuje pri ich štiepení a spaľovaní. Pri vytrvalostnom tréningu 
pochádza z bielkovín asi 5 - 15% energie. 

Najideálnejším palivom pri dlhotrvajúcom výkone sú tuky. Máme ich takmer 
neobmedzené zásoby, sú energeticky výdatné a jedinou podmienkou ich 
spaľovania je dostatočný prísun kyslíku spojený s dostatočnou schopnosťou krvi 

viazať ho a srdca dodávať ho v krvi svalom. Táto schopnosť sa nazýva aeróbna kapacita organizmu. 

Ak si výjdeme na výlet na bicykli, v našich svaloch začnú prebiehať nasledovné chemické pochody: 

 

1 - 4 sekundy ATP (adenozíntrifosfát)  ADP (adenozíndifosfát) + energia 

4 - 20 sekúnd CP (Kreatínfosfát) + ADP  Kreatín + ATP  ADP + energia 

20 - 45 sekúnd CP spolu s glukózou 

45 - 120 sekúnd glukóza + ADP  laktát (kyselina mliečna) + ATP  ADP + energia 

laktát + O2 + ADP  CO2 + H2O + ATP  ADP + energia  

120 - 240 sek. kombinované zdroje (čiastočne ešte glukóza, čiastočne už tuky) 

240 sek. + tuky + O2  CO2 + H2O + ATP  ADP + energia 

 

Tréning aeróbnej kapacity je teda tréningom srdcovocievneho a dýchacieho aparátu a zvyšovanie schopnosti organizmu 
využívať kyslík na spaľovanie tukov. 

AERÓBNY TRÉNING 

Podstata trénigu spočíva v tom, aby sme trénovali dostatočne náročne nato, aby pre organizmus vznikla potreby prejsť na 
aeróbne získavanie energie z tukov, ale na druhej strane nie tak náročne, aby organizmus už nestíhal pokrývať požiadavky na 
prísun energie aeróbnou cestou a znovu neprešiel na anaeróbny cyklus (teda bez prístupu vzduchu, na tzv. kyslíkový dlh – 
prejavuje sa zadychčanosťou). Ak teda trénujeme príliš tvrdo, namiesto vytrvalosti trénujeme šprintérske schopnosti - teda 
schopnosť krátkodobého výkonu na báze spaľovania CP a glukózy - a to dokonca na úkor vytrvalosti!!! Ak, naopak, trénujeme 
príliš ľahko, organizmus si ešte vystačí s obnovou a prísunom glukózy a vôbec sa nedostane do fázy spaľovania tukov - v tom 
prípade vlastne netrénujeme nič, hoci vo vyváženom tréningu má aj táto úroveň svoje nenahraditeľné poslanie ako regemerácia. 

TEPOVÁ FREKVENCIA: 

Správny intenzita sa spravidla určuje meraním tepovej frekvencie počas tréningu. 

Maximálna TF (MTF) je dosť dôležitým ukazateľom. Je závislá na veku a zhruba si ju môžeme vypočítať podľa vzorca: 
 

220 - vek (v rokoch) 
Teda pre 14 - ročného mladého človeka platí 220 - 14 = 206 bpm (beat per  minute = úderov za minútu). 

Avšak asi u 5 - 10% populácie sa skutočná max. TF od tohto čísla odchyľuje až o 10 - 12 úderov! Preto presnejšie je otestovať 
si ju priamo na ceste.  

in
te

nz
ita

Aeróbny prah

Anaeróbny prah

Tu je intenzita príliš 
nízka - telo ešte 
nezačína spaľovať 
tuky

Optimálna tréningová 
intenzita

Príliš vysoká intenzita 
- tískavanie energie 
na kyslíkový dlh.
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Kľudová TF (KTF) je najnižšia frekvencia, ako bije naše srdce, keď sme v stave úplného pokoja. Je ukazateľom našej 
kondície. Čím je nižšia, tým sme vytrénovanejší (napr. Miguel Indurain, 5-násobný víťaz Tour de France má KTF iba 28 
bpm!). Zistíme ju tak, že ráno hneď po prebudení počkáme v kľude v posteli asi päť minút a potom si s pomocou hodiniek 
zmeriame pulz. Náhle stúpnutie KTF je signálom nastupujúcej choroby, alebo pretrénovania. 

Aeróbny prah (AEP) je úroveň záťaže, od ktorej výdaj energie prebieha čisto aeróbne. 

 Anaeróbny prah (ANP) je TF, pri ktorej už telo nestíha aeróbne získavať energiu a prechádza na anaeróbny model získavania 
energie. Vo svaloch sa hromadí kyselina mliečna a to sa navonok prejavuje bolesťou svalov. Po vyčerpaní glykogénovývh 
rezerv nakoniec nastupuje kolaps - sval stuhne a my sa „zasekneme“. Hodnota ANP je pre stanovenie tréeningových zón a 
úrovne výkonu najdôležitejšia. 

Stanovenie MTF: 

NA ROVINE: Po zahriatí (10 - 15 minút) zvolíme svižnú rýchlosť a každých tridsať sekúnd zvýšime rýchlosť o 1 km . h -1 tak, 
aby sme po asi 4 - 8 minutách dosiahli svoje maximum, kedy už ďalej jednoducho nemôžeme.  

V KOPCOCH: vyrazíme do tiahlého kopca v relatívne rýchlom tempe a ťaháme až „do odpadnutia“, kedy už TF ďalej nestúpa. 

Stanovenie ANP: 

Po dôkladnom zahriatí asi 10 minút pozvoľna zvyšujeme rýchlosť. V okamihu, keď sa náš dych náhle zrýchli a v nohách 
začneme cítiť príznaky svalovej bolesti, dosiahli sme hodnotu ANP. Zrýchlenie dychu je totiž následkom podráždenia 
nervového centra dýchania hromadiacou sa kyselinou mliečnou vo svaloch. 

Vyberieme si rovnú trasu dlhú asi 10 - 15 km pre horské bicykle a asi 20 km pre cestné bicykle, aby nám jej absolvovanie 
trvalo asi 15 - 30 minút. Zahrejeme sa 15 minút, potom zrýchlime a ustálime sa na najvyššej rýchlosti, ktorú sme schopní 
dlhodobo udržať bez toho, aby nám počas 30 minút klesla. TF sa stabilizuje presne na hranici ANP. 

Conconiho test - ak máme prístup na vyšetrenie u športového lekára. 

Hodnota ANP sa tréningom zvyšuje; ak u netrénovaného človeka predstavuje nezriedka 70% MTF, u trénovaného 
profesionála až 95% MTF!  

Test na ANP konáme raz mesačne a je jednak mierou nášho zlepšovania sa, jednak podľa meniacej sa hodnoty ANP 
upravujeme intenzitu tréningu. V podstate je možné pri správne vedenom tréningu behom 3 - 4. mesiacov svoju výkonnosť 
takmer zdvojnásobiť! 

INTENZITA A LAKTÁT 

Laktát (kyselina mliečna) hrá pri aeróbnom získavaní energie významnú úlohu, pretože jej koncentrácia v krvi je priamo 
úmerná intenzite tréningu. 

Zdá sa, že existuje presne stanovený vzťah medzi TF, množstvom laktátu v krvi a tým aj spôsobom získavania energie 
v organizme. Základom je nasledovné zistenie: Z hľadiska množstva laktátu v krvi je ANP okamihom, kedy je v krvi presne 
4,0 mmolu . l-1 laktátu. Na základe toho je možné percentuálne odvodiť nasledovné TF pre jednotlivé množstvá laktátu v krvi: 

4,0 mmolu . l-1  100,0% TF ANP anaeróbny prah ANP 

3,0 mmolu . l-1    97,5% TF ANP 

2,5 mmolu . l-1    96,0% TF ANP ideálna intenzita pre dlhotrvajúci výkon (maratónci) 

2,0 mmolu . l-1    94,5% TF ANP aeróbny prah AEP 

1,0 mmolu . l-1    87,0% TF ANP 

 

100% predstavuje hodnotu TF na anaeróbnom prahu. Z nej napr. 96% (úroveň L2,5) predstavuje hodnotu TF, pri ktorej, 
ako sa zistilo na základe štúdií robených na maratóncoch, človek podáva najoptimálnejší dlhodobý výkon a preto na tejto 
úrovni TF behajú maratónci preteky. 

Na úrovni L4 (= ANP) dokáže ísť trénovaný športovec maximálne 1. hodinu, potom nastáva dramatický pokles výkonu. 

DÔSLEDKY PRE KONKRÉTNY TRÉNING: 

Tréning CP - cyklu: intervaly 10 - 20 sekúnd na 80 - 90% MTF (teda nad ANP),odpočinok 1 - 3 min. 

Tréning laktátového cyklu: intervaly 60 - 80 sek. 80 - 90% MTF, odpočinok 30 sek. 

Aeróbny tréning: medzi AEP a ANP (= 2 - 4 mmolu . l-1 laktátu v krvi). 
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Všeobecne asi 60% objemu tréningu prebieha pod AEP; 30% medzi AEP a ANP; 10% na úrovni, resp. nad úrovňou ANP. 

Na základe týchto výpočtov a zásad môžeme určiť tréningové zóny a ich celkové percentuálne zastúpenie v celkovom tréningu: 

 

Hodnota laktátu v krvi   % tréning. času  týždenne asi 

pod L1 (= 1,0 mmolu . l-1 laktátu v krvi)  17%    90 min. 

L1      40%  210 min. 

L2      30%  160 min. 

L3        7%    40 min. 

tesne nad L4 (intervaly)      4%    25 min. 

vysoko nad L4 (intervaly)      2%    15 min. 

 

Z tejto schémy tréningu výkonnostných maratóncov si môžeme odvodiť formulu pre tréning cykloturistu: 

 

Základná tréningová formula cykloturistu: Pod L1 = 20%; L1 = 40%; L2 = 30%; L3 = 10% 

Pre ostatné aktivity (beh, lyžovanie) sa tieto hodnoty môžu mierne líšiť, v základe ostávajú rovnaké. 

AERÓBNY TRÉNING – PRÍKLADY 

Okrem intenzity je potrebné dosiahnúť aj určitý objem tréningu. Ak chceme zaznamenať skutočné zlepšenie aeróbnej 
vytrvalosti, tak trénig musí trvať najmenej 20 – 30 minút.  

Nasledovné príklady ukazujú možnosti tréningu vytrvalosti v rôznych oblastiach športu: 

Cyklistika – začiatočníci: 

Deň Tréning 

Pondelok 20 - 30 min., 50 - 60% MTF. Usilujeme sa bez prestania ťahať, aj dole kopcom. 

Utorok Odpočinok. 

Streda 30 - 40 min., 50 - 60% MTF. Rovinatá trasa. Používame prevody na udržanie konštantnej námahy. 

Štvrtok 30 - 40 min., 50 - 60% MTF. Vložíme 3 3-minutové periódy na úrovni 60 - 70% MTF, medzi nimi zaradíme vždy 
aspoň 5 min. odpočinku. 

Piatok Odpočinok. 

Sobota 20 - 30 min., 50 - 70% MTF. Trasa s 2 - 3 kopcami, v ktorých šlapeme zo sedla - čiže postojačky. Na vrchole 
kopca by sme mali dosiahnúť tých 70% MTF. Z kopca ideme zľahka, asi na 50% MTF 

Nedeľa Odpočinok. 

 

Cyklistika – budovanie aeróbnej vytrvalosti: 

Deň Tréning 

Pondelok 40 min., rôzna intenzita medzi 60 - 85% MTF. Opakujeme periódy na 85% MTF s periódami odpočinku na 60 - 
70% MTF. 

Utorok Odpočinok. 

Streda 45 - 60 min., 65 - 75% MTF. Rovinatý terén. 

Štvrtok 30 min., z toho 10 min. 75 - 80% MTF a následne odpočinok 20 min. 70 - 75% MTF. Terén s gradujúcim kopcom 
v úvode. 

Piatok Odpočinok. 
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Sobota 30 - 45 min., 70 - 75% MTF. Rovina. 

Nedeľa Dvojhodinová jazda v skupine v trvaní 2 hodiny na úrovni 60 - 85% MTF. Udržujeme konštantnú rýchlosť, TF sa 
mení len v závislosti od terénu. 

Ak tento tréning analyzujeme, odhalíme jeho skladbu: počas týždňa sa striedajú dva rôzne intervalové tréningy v oblasti TF 
nad aeróbnym prahom (pondelok a štvrtok) s dvoma “relaxačnými” výjazdmi s TF pod aeróbnym prahom (streda a piatok). 
Zostavu dopĺňa nedeľná voľná jazda na dlhú trasu a dva úplne voľné dni. Vidíme, že tréning pod aeróbnym prahom tvorí vyše 
50% celkového objemu tréningu (dokonca tvorí najmenej 50% skladby aj jednotlivých intervalových tréningov!). Na základe 
tohto modelu si môžeme podľa potrieb a výkonnosti model pružne upraviť: napríklad ak chceme zvýšiť silu nôh, môžeme 
štvrtkový tréning nahradiť tréningom na rozvoj sily a pod. 

 

Beh a cyklistika súčasne (duatlon): 

deň Začiatočníci pokročilí pretekárske ambície 

Pondelok Beh 30min.: 10 min. 60% MTF, 15 
min. 80% MTF, 5 min. 60% MTF 

Cyklistika 60 min.: 15 min. 70%, 30 
min. 80% (napr. stúpanie), 15 min. 
70% MTF.  

Beh 30 min., 60 - 70% MTF 

Cyklistika 60 min., 60 - 70% MTF.  

Beh 60 - 90 min., intervalový 
tréning. 

Utorok Cyklistika 60 min., 60 - 70% MTF. Cyklistika 90 min., intervalový 
tréning (napr. podľa niektorého z 
nasledujúcich modelov). 

Cyklistika 120 min.: 30 min. 70%, 
60 min. 80%, 30 min. 60 - 70% 
MTF. 

Streda Beh 60 min., 50 - 70% MTF. Dlhý 
beh cez profilovo pestrú trať 

Beh 90 min., 60 - 70% MTF Cyklistika 60 min.,  60 - 70% MTF. 
Oddychovka. 

Beh 90 min., 60 - 70% MTF. Profil 
trate na 80% kopce. 

Štvrtok Cyklistika 60 min.: 15 min. 50%, 30 
min. 80%, 15 min. 60% 

Beh 60 min., intervalový tréning. Cyklistika 120 min., intervalový 
tréning. 

Beh 30 - 45 min., 60 - 70% MTF. 
Oddychovka. 

Piatok Odpočinok Odpočinok Odpočinok 

Sobota Simulácia duatlonu: Beh 20 min,. 
bicykel 45 min., beh 30 min., všetko 
za sebou, na úrovni 70 - 80% MTF. 

Simulácia duatlonu: Beh 20 min,. 
bicykel 60 - 90 min., beh 20 - 30 
min., všetko za sebou, na úrovni 70 - 
80% MTF. 

Simulácia duatlonu: Beh 30 min,. 
bicykel  90 - 120 min., beh 30 - 45 
min., všetko za sebou, na úrovni 70 - 
80% MTF. 

Nedeľa Cyklistika 60 - 90 min., 50 - 70% 
MTF. Dlhý výjazd. 

Cyklistika, 2,5 - 3 hodiny, 60 - 70% 
MTF. Dlhší výlet. 

Cyklistika, 4 hodiny, 60 - 70% MTF. 
Dlhší výlet. Profil trate na 80% 
kopce. 

 

 

Beh, cyklistika a plávanie súčasne (triatlon): 

deň Začiatočníci pokročilí pretekárske ambície 

Pondelok 30 min. beh 60 – 70% MTF 60min. plávanie 
60min. cyklistika (15min.–70%, 
30min.–80%, 15min.–70%) 

plávanie 60min. 
cyklistika 60min. 60-70% MTF 
beh 60-90min. intervalový tréning 

Utorok Plávanie 45 min. 90min. bicykel intervalový tréning 
45 min. beh 60%MTF 

plávanie 60min. 
Cyklistika 120min. (30min.–70%, 
60min.–80%, 30min.–60 až 70%) 

Streda Cyklistika 60 – 90 min.; z toho 15 
min 60%, 45-60 min 80% a 15 min. 
zase 60% MTF 

90min. beh 60-70% MTF 60min. cyklistika 60-70%MTF 
90min. beh 60-70% 

Štvrtok voľno 60min. plávanie 
60min. beh intervalový tréning 

60min. plávanie 
120min. cyklistika intervalový 
tréning 
30min. beh 60-70% MTF 
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Piatok plávanie 30min. 
cyklistika 60min. 60-70% MTF 

voľno voľno 

Sobota plávanie 30 min.; hneď potom 
cyklistika 45 min.; hneď potom 
beh 30 min. – všetko na 70-80% 
MTF 

plávanie 30 min.; hneď potom 
cyklistika 90 min.; hneď potom 
beh 45 min. – všetko na 70-80% 
MTF 

plávanie 30–45 min.; hneď potom 
cyklistika 90 min.; hneď potom 
beh 45–60 min. – všetko na 70-80% 
MTF 

Nedeľa beh 60min. 50-70% MTF 150–180min. cyklistika 60-70% 
MTF 

240min. cyklistika 60–70% MTF, v 
kopcoch až na 80% MTF 

 

Vcelku vidíme, že tréningy sú krátke a intenzívne. Výnimkou je iba nedeľná jazda, ktorá je vlastne simuláciou turistickej jazdy. 
Jazdí sa preto relatívne v pohode a často prekračuje rámec dvoch hodín. 

Je prirodzené, že %TF, v tabuľkách určené všeobecne na základe hodnoty MTF, si môžeme individuálne upraviť na 
základe vlastnej zistenej hodnoty ANP a zodpovedajúcich úrovní laktátu v krvi a na základe všeobecnej formuly 
tréningu cykloturistu, ako sme ju už uviedli. Všeobecne keď sa uvádza tepová frekvencia 80-90% MTF, myslí sa tým úroveň 
ANP – čiže úroveň L4 laktátu – a 50% MTF sa chápe ako AEP. 

INTERVALOVÉ TRÉNINGY 

Boli už spomenuté a sú pri budovaní aeróbnej vytrvalosti veľmi účinné. Spočívajú v striedaní výkonnostných a odpočinkových 
fáz počas jednej tréningovej jednotky: 

5 – MINUTOVÝ INTERVALOVÝ TRÉNING 

1. 15 minút zahriatie 

2. krátka prestávka na strečing 

3. 5 minút výkon na úrovni ANP 

4. 2 minúty odpočinok na úrovni 60 – 70% MTF (Body 3 a 4 opakujeme 3 x za sebou) 

5. Cool down 

90 – SEKUNDOVÝ INTERVALOVÝ TRÉNING NA BICYKLI 

1. 15 minút zahriatie 

2. krátka prestávka na strečing 

3. 90 sekúnd jazda na hranici ANP a vyššie (až do 90% MTF) 

4. 2 minúty stredná záťaž – pod ANP, okolo 80% MTF (Body 3 a 4 opakujeme 5x) 

5. Odpočinkový predel (60 – 70% MTF) 

6. 2 minúty stredná záťaž – pod ANP, okolo 80% MTF (Body 3 a 4 opakujeme 5x) 

7. Záverečná jazda 30 minút v strednom tempe + cool down 

TYPICKÝ AERÓBNY CYKLISTICKÝ TRÉNING 

1. 20. minút zahriatie 

2. krátka prestávka na strečing 

3. 10 x interval 2 minúty na úrovni L4 (ANP) a následne krátky odpočinok, kým TF neklesne na 120 bpm. 

4. odpočinok 15 minút na úrovni 120 – 140bpm 

5. 30 minút nepretržite v tempe ANP – 10 (čiže TF o 10 bpm menšia, než je hodnota ANP) až ANP. 

6. cool down, strečing 

 

Tento posledný typ tréningu je hojne využívaný v tréningoch profesionálnych cyklistov. Na základe uvedených príkladov si 
určite aj sami dokážeme vytvoriť vhodný intervalový tréning. 

VYHODNOCOVANIE VÝKONNOSTI 
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Vyberieme si určitú štandardnú trasu. Udržiavame rovnakú TF (napr. 160 bpm) a sledujeme, za aký čas trasu absolvujeme (ak 
máme komputer s funkciou testu na čas, alebo vzdialenosť, môžeme ju využiť). Výsledok si zaznamenáme. Ak sa čas zlepšuje, 
je náš tréning v poriadku. Ak stagnuje, alebo ak sa zhoršuje, sú dve možnosti: 

• podtrénovanosť – netrénujeme dostatočne pravidelne, v dostatočnom objeme a dostatočne intenzívne; 

• pretrénovanosť – je opakom podtrénovanosti. Preháňame to a organizmus sa nestíha z tréningov „spamätávať“. Hrozí 
dokonca riziko zranenia a poškodenia organizmu. 
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SVALOVÁ SILA A VYTRVALOSŤ 
Svalová sila je schopnosť podať maximálny jednorazový silový výkon – príkladom sú napr. vzpierači, ktorý podávajú 
jednorazový výkon: zdvihnutie činky nad hlavu. 

Svalová vytrvalosť je schopnosť opakovane určitý čas podávať výkon len o málo väčší, než maximálny. 

Ak teda napríklad maximálny jednorazový silový výkon predstavuje napr. vytlačenie 150kg činky na lavičke, potom silová 
vytrvalosť znamená opakovane vytlačiť 140kg činku. 

PRINCÍPY SILOVÉHO TRÉNINGU: 

PREŤAŽENIE: 

Je základom každého tréningu. Len vtedy, ak je organizmus vystavený nadpriemernej až hraničnej námahe, reaguje 
zosilnením. V prípade, že sa s námahou vysporiada bez väčších problémov, nemá dôvod zosilnieť. 

Všeobecne platí, že cvičenie s hmostnosťou 50% maximálnej hmotnosti pre jedno opakovanie daného cviku (MRP) (ak sa 
vrátime k nášmu príkladu, tak by to bolo 75kg) predstavuje dolnú hranicu, pri ktorej sa dostavuje nejaký efekt zosilnenia. 
Všeobecne by sa ale hmotnosť použitá v tréningu mala pohybovať okolo 70 – 80% MRP. 

PROGRES 

V okamihu, keď sa telo na tréningovú záťaž adaptuje (čiže zvládnem s určitou záťažou predpísaný počet sérií a opakovaní), 
je treba záťaž zvýšiť. Dá sa to nasledovne: 

• zvýšením intenzity: viac práce za menej času – napríklad skrátením prestávok medzi sériami; 

• zvýšením objemu: viac sérií, viac opakovaní; 

• zvýšením záťaže: na činku si naložíme o kotúč viac. 

VYROVNANOSŤ: 

Uprednostňujeme základné cviky, ktoré zapájajú do tréningu veľké svalové skupiny:  

tlak na lavičke,  
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drep,  

 
mŕtvy ťah,  

 
zhyby na hrazde (resp. sťahovanie kladky),  
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príťahy veľkej činky v predklone  

  
Sed – ľah, 

 
 

a pod. 

Dbáme pritom, aby sme rovnomerne a harmonicky precvičovali všetky svalové skupiny. Nerovnováha v rozvoji môže 
spôsobiť deformácie postavy: napr. silné prsné svaly spolu so slabými svalmi chrbta spôsobujú zhrbenie postavy, slabé 
chrbtové svaly môže viesť k poraneniu pri drepoch a pod. 

SKLADBA CVIKOV: 

Posilovacie cviky sa realizujú v sériach, zložených z jednotlivých opakovaní. 

Napr. výraz 3x8 opakovaní znamená, že odcvičíme 3 série po 8 opakovaní z daného cviku. Čiže v praxi napr. pri spomenutom 
tlaku na lavičke najprv 8x vytlačíme činku bez prestávky za sebou, potom odpočívame (spravidla niekde medzi 30 – 60 
sekundami), znovu odcvičíme ďalších 8 opakovaní, znovu odpočívame a nakoniec odcvičíme poslednú, tretiu sériu. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY POSILOVACIEHO TRÉNINGU: 

• Záťaž volená pre daný cvik by mala byť tak veľká, aby pri poslednom opakovaní v sérii viedla k pozitívnemu 
zlyhaniu – t.j. aby sme už neboli schopní vykonať ešte jedno ďalšie opakovanie v sérii. Ak nedokážeme vykonať ani 
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predpísaný počet opakovaní, je tréningová hmotnosť činky (záťaže) priveľká. Ak naopak dokážeme urobiť aj viac opakovaní, 
než tréning predpisuje, je priľahká a treba pridať. 

• Pre rozvoj svalovej sily je optimálna záťaž, s ktorou vykonáme 3 – 7 opakovaní, pričom trénujeme maximálne 3 krát 
týždenne.  

Príkladom takéhoto tréningu je napr. tréning 5 x 5, kedy cvičíme s rovnakou záťažou vždy 5 sérií po 5 opakovaniach. Keď 
dokážeme aj v poslednej sérii urobiť 5 plných opakovaní, zvýšime záťaž (spravidla o 10%). 

• Pre rozvoj svalovej vytrvalosti je optimálny tréning s 12 a viac opakovaniami v sérii. Trénujeme tiež maximálne 3x 
týždenne.  

Príkladom tohto tréningu je systém 12 x 12: čiže 12 sérií po 12 opakovaniach. Podobné efekty má aj intenzívny program 
MegaRep: spočíva v snahe odcvičiť takmer naraz 100 opakovaní jedného cviku. V okamihu, keď dôjde k zlyhaniu (napr. po 40 
opakovaní), odpočívame toľko sekúnd, koľko opakovaní sme urobili – po 50. opakovaní toľko, koľko nám ešte chýby do počtu 
100. Napríklad: 40 opakovaní – 40 sek. odpočinok; ďalších 20 opakovaní (spolu už to je 60) – 40 sek. odpočinok (100-60=40) 
atď. 

• Obidve zložky fitness – silu, aj svalovú vytrvalosť – trénujeme vtedy, ak sa počet opakovaní pohybuje okolo 8 – 12 v 
jednej sérii. 

Známy tréner Vince Gironda považoval za najefektívnejší tréning 10 x 10: teda 10 sérií po 10 opakovaniach. Okrem toho 
odporúčal trénovať s rovnakou hmotnosťou najprv 5x5 opakovaní, po ich zvládnutí pokračovať systémom 6x6, 7x7 a tak ďalej 
až po 10 x 10. Sami si uvedomujeme, že počas tohto cyklu bola budovaná rovnako sila, ako aj svalová vytrvalosť. 

• Odpočinok: ako už bolo povedané, svaly a sila rastú počas regenerácie. Všeobecne platí zásada, že kým sval zregeneruje 
po tréningu, prejde asi 72 – 96 hodín. Preto nikdy netrénujeme rovnaké svaly dva dni idúce po sebe! Čím vyššia je intenzita a 
objem tréningu, tým viac sa predlžuje aj obdobie odpočinku. Profesionálny siloví športovci nezriedka medzi dvoma rovnakými 
tréningami vkladajú až 7 dní odpočinku. 

Všeobecne platí zásada, že nikdy neprecvičujeme svaly, ktoré ešte „cítime“ z minulého tréningu. Svalová bolesť (svalová 
horúčka) je znakom toho, že sval ešte nestihol zregenerovať. 

• Plný rozsah pohybu a striktné prevednie cviku: Každé opakovanie by malo byť prevedené v plnom rozsahu pohybu, 
pomaly, bez trhania, nadhadzovania, prehýbania sa a pod. Rýchlosť cvičenia je asi nasledovná: 2 sekundy pozítívna fáza 
(tlačenie, či zdvíhanie záťaže), 4 sekundy negatívna fáza (spúšťanie záťaže). Usilujeme sa pritom v svaloch držať stále napätie. 

• Rozcvičenie: pred tým, než začneme trénovať s tréningovými hmotnosťmai, je potrebné zahriať svaly a rozcvičiť sa s 
ľahšou hmotnosťou a s vyšším počtom opakovaní. Mali by stačiť asi 2 série po 12 – 15 opakovaní. Na samotnom začiatku 
tréningu pritom nezabudnime na zahriatie celého organizmu niekoľkými minútami behu, bicyklovania na trenažéri, alebo 
skákaním cez švihadlo. 

 

Ak máte možnosť, poraďte sa pri tréningu so skúseným trénerom, napr. v najbližšom fitness centre! 

TRÉNING S HMOTNOSŤOU TELA 

Pokiaľ nemáme prístup do vybaveného fitness centra, môžeme úspešne trénovať aj s hmotnosťou svojho tela, alebo s odporom, 
ktorý vytvára spolucvičenec.  

Výpady s 
odporom 
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Drepy na 
jednej nohe 

(stehná) 

 
Oslie 
výpony 

(lýtka) 

Kliky (s 
odporom, 
alebo aj 
bez neho) 
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Tlaky nad 
hlavou 
(plecia a 
ramená) 

 
 

Pri troche fantázie nájdeme podobných cvikov veľké množstvo – v podstate takmer v každom cviku dokáže činku nahradiť 
spolucvičenec.  

PRÍKLAD JEDNODUCHÉHO TRÉNINGU 

U.S. Navy SEAL je elitná jednotka americkej armády, kde je telesná zdatnosť základnou podmienkou. Uchádzači, hlásiaci sa k 
tejto jednotke, musia prejsť aj náročnými kondičnými testami. Aby ich zvládli, odporúča SEAL kandidátom ešte pred 
prijímačkami absolvovať nasledovný tréningový program: 

Tento tréningový program je zostavený pre tých, ktorí v poslednom čase, alebo nikdy systematicky netrénovali. 

 

Tréningový program - časť 1: 
Cieľom tejto časti je dosiahnúť celkový objem behu 24 km týždenne a zvýšiť celkové fitness. 

 

Beh 
Pondelok, streda, piatok: 
3 km denne v tempe 1km/c. 5min. spolu 9km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
4 x 15 
4 x 20 
3 x 3 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

1. týždeň 
Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 

15. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 
Pondelok, streda, piatok: 
3 km denne v tempe 1km/c. 5min. spolu 9km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
5 x 20 
5 x 20 
3 x 3 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

2. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
15. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh PRESTÁVKA - HROZÍ VYSOKÉ RIZIKO ZRANENIA!  

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
5 x 25 
5 x 25 
3 x 4 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

3. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
20. min. súvisle (bez prestávky).  

4. 
týž
deň Beh 

Pondelok, streda, piatok: 
4,5 km denne v tempe 1km/c. 5min. spolu 13,5km týždenne 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________133 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
5 x 25 
5 x 25 
3 x 4 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
20. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

3km 
4,5km 
6km 
3km 

spolu 16,5km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
6 x 25 
6 x 25 
2 x 8 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

5. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
25. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

3km 
4,5km 
6km 
3km 

spolu 16,5km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
6 x 25 
6 x 25 
2 x 8 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

6. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
25. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

6km 
6km 
7,5km 
4,5km 

spolu 24km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
6 x 30 
6 x 30 
2 x 10 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

7. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
30. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

6km 
6km 
7,5km 
4,5km 

spolu 24km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
6 x 30 
6 x 30 
2 x 10 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

8. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
30. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

6km 
6km 
7,5km 
4,5km 

spolu 24km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 

 
6 x 30 
6 x 30 
3 x 10 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

9. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
35. min. súvisle (bez prestávky).  

 

Cieľom v plávaní je preplávať naraz aspoň 200m bez odpočinku v tempe 50m/1 minúta a menej. 

Pokiaľ nemáte prístup k bazénu, môžete plávanie nahradiť jazdou na bicykli v dvojnásobnom časovom objeme (teda namiesto 
35 minút plávania zaradíme 70 minút jazdy na bicykli v slušnom tempe - porovnateľnom s námahou pri plávaní) 
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Tréningový program - časť 2: 
Je určená tým, ktorí pravidelne trénujú športy vytrvalostnejšieho charakteru (napr. plávanie, beh, zápasenie), alebo ktorí 
absolvovali tréningovú časť 1 (porov. vyššie). 

Cieľom je dosiahnuť týždenný objem behu 45km a zvýšiť celkovú vytrvalosť a fitness organizmu. 

 

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

4,5km 
7,5km 
6km 
7,5km 
3km 

spolu 28,5km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
6 x 30 
6 x 35 
3 x 10 
3 x 20 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

1. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
35. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

4,5km 
7,5km 
6km 
7,5km 
3km 

spolu 28,5km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
6 x 30 
6 x 35 
3 x 10 
3 x 20 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

2. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
35. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

6km 
7,5km 
9km 
6km 
4,5km 

spolu 33km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
10 x 20 
10 x 25 
4 x 10 
10 x 15 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

3. týždeň 
Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 

45. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

6km 
7,5km 
9km 
6km 
4,5km 

spolu 33km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
10 x 20 
10 x 25 
4 x 10 
10 x 15 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

4. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
45. min. súvisle (bez prestávky).  

5. týždeň 

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

7,5km 
7,5km 
9km 
6km 
6km 

spolu 36km týždenne 
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Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
15 x 20 
15 x 25 
4 x 12 
15 x 15 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
60. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

7,5km 
9km 
9km 
9km 
6km 

spolu 40,5km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
20 x 20 
20 x 25 
5 x 12 
20 x 15 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

6. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
75. min. súvisle (bez prestávky).  

Beh 

Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 

9km 
9km 
9km 
9km 
9km 

spolu 45km týždenne 

Sila 

Pondelok, streda, piatok: 
kliky  
sed - ľah  
Zhyby na hrazde 
Kľuky na bradlách 

 
20 x 20 
20 x 25 
5 x 12 
20 x 15 

formou kruhového 
tréningu bez prestávok 

7. týždeň 

Plávanie 4 až 5 dní v týždni: 
75. min. súvisle (bez prestávky).  

 

Po kondičnom tréningu (sila) venujte aspoň 20. minút strečingu a podobne aspoň 15. minút pred akýmkoľvek tréningom - 
napomáha to elasticite svalov a predchádza zraneniam! 

Pri plávaní je cieľom preplávať 1000m bez prestávky. Usilujte sa dosiahnúť čas 45 sekúnd na 50 metrov. 

Pokiaľ nemáte prístup k bazénu, môžete plávanie nahradiť jazdou na bicykli v dvojnásobnom časovom objeme (teda namiesto 
35 minút plávania zaradíme 70 minút jazdy na bicykli v slušnom tempe - porovnateľnom s námahou pri plávaní) 

Od 8. týždňa už nie je potrebné zvyšovať objem behu, ale cieľom sa stáva zlepšovanie času v behu na 9km. 

PYRAMÍDA: 

Svoj tréning môžete obmieňať formou pyramídy, t.j. v jednotlivých sériách budete vykonávať napr. nasledovné počty 
opakovaní: 

ZHYBY na hrazde  1,2,3,4,5,4,3,2,1 

KLIKY    2,4,6,8,10,8,6,4,2  (dvojnásobok zhybov) 

SED-ĽAH   3,6,9,12,15,12,9,6,3 (trojnásobok zhybov) 

KĽUKY NA BRADLÁCH 1,2,3,4,5,4,3,2,1  (=zhyby na hrazde) 

V priebehu týždňov potom zvyšujeme cieľový počet opakovaní, čím stúpa aj počet sérií. Cvičíme formou kruhového tréningu. 

KRUHOVÝ TRÉNIG: 

Cviky cvičíme striedavo v kruhu: 1. séria zhybov; 1. séria klikov; 1. séria sed-ľahov; 1. séria kľukov na bradlách a znovu séria 
klikov; séria klikov; … 
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JEDNODUCHÝ TEST KONDÍCIE 

Kondíciu skautov môžeme otestovať aj podľa tohto jednoduchého testu: 

Test Časový limit 
odpočinok pred 
nasledujúcim 

testom 
Plávanie na vzdialenosť 460m 12,5 min. 10 min. 

42 klikov 2 min. 2 min. 

50 sed-ľahov 2 min. 2 min. 

6 zhybov na hrazde žiadny 10 min. 

beh na 2400m v kanadách 11,5 min.  

Plávanie môžeme nahradiť cyklistickým okruhom na 12km v limite 25minút. 
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OHYBNOSŤ 
Ohybnosť je vlastne schopnosť pohybovať časťami tela v čo najväčšom rozsahu. Tréning ohybnosti – strečing – je významnou 
prevenciou zranení a kompenzáciou skrátenia svalov, ktoré by nastalo, keby sme sa venovali iba ich posilovaniu a nie aj 
naťahovaniu. 

Najoptimálnejšie je prevádzať strečing jednotlivých svalových skupín bezprostredne po ich tréningu, kedy sú dostatočne 
zahriaté. 

Uprednostňujeme statický strečing, čiže zaujatie polohy, kedy je sval natiahnutý (do tej miery, že cítime vo svale ťah, ale nie 
ešte bolesť) a v tejto polohe potom zotrváme aspoň 30 sekúnd. Opakujeme niekoľko krát. Strečing môže do veľkej miery 
nahradiť cool – down. 

PRÍKLADY STATICKÉHO STREČINGU: 
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a pod. 

SKLADBA TELA 
Jedná sa o vzájomný pomer orgánov, tuku, svalov a kostí v organizme. Problémovým v tejto zostave je tuk a sním súvisiaca 
nadváha. 

Všeobecne platí, že muž by mal mať asi 15, maximálne 19% telesného tuku a žena asi 18, maximálne 22% telesného tuku. 

Na základe toho môžeme určiť jednoduchý vzorec pre výpočet optimálnej telesnej hmostnosti: 

Muži: 

((Výška v cm  × 1,58) – 128) × 0,45 

Ženy: 

((výška v cm × 1,38) – 108 ) × 0,45 

V prípade, že dotyčný má silné kosti (obvod zápästia – mienené u dospelého – je väčší ako 18 cm), treba prirátať 10% 

Napríklad ak máme človeka vysokého 182cm, potom ideálne telesná hmostnosť je podľa vzorca zhruba 72kg. 

 

BODY MASS INDEX (BMI) 

Je to ďalší spôsob, ako určiť svoj telesnú skladbu. Vzorec na výpočet je jednoduchý: 

Váha v kg / výška v metroch2 

 

Človek z nášho príkladu má teda BMI = 72 / (1,82 x 1,82) = 21,73 

BMI potom vyhodnotíme podľa nasledovnej tabuľky: 

BMI stav 

< 20 podváha 

20-25 optimálna váha 

25-30 nadváha 

30-40 obezita 

> 40 ťažká obezita 

 

V skutočnosti – ak je človek svalnatý – môže byť značne ťažší a pritom % telesného tuku môže byť úplne v poriadku. 

V praxi môžeme použiť jednoduchú vizuálnu pomôcku: ak dokážeme pod pokožkou jasne rozoznať brušné svaly, mala by 
byť telesná skladba dotyčného v poriadku. 
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REDUKČNÝ PROGRAM 

Nadváha a z nej plynúce choroby sú jedným z hlavných problémov našej kultúry. Čo ak trpíme nadváhou? Riešením je 
redukčný program: 

Redukčný program musí obsahovať tri základné zložky: 

 

DIÉTA: 

Ak prijímame v potrave viac energie, než spotrebujeme, prebytok sa ukladá v podobe tuku. Ak prijímame presne toľko, koľko 
potrebujeme, naša hmotnosť sa nemení. Ak prijímame menej, než potrebujeme, telo začína spotrebovávať podkožný tuk. 
Lenže: Ak príliš drasticky znížime príjem energie v strave, telo to chápe ako hladovanie a teda ohrozenie života. Preto – naopak 
– začne uipravovať metabolizmus tak, aby telo spotrebovávalo čo najmenej energie a aj tú trochu potravy, ktorú zjeme, sa bude 
usilovať uložiť v podobe tukov „na horšie časy“. To je príčina, prečo samotná diéta nikdy nefunguje! 

Ak chceme spoznať, koľko kalórií by mala obsahovať naša denná dávka potravín, môžeme použiť nasledovný vzorec: 

1. najprv si vypočítame svoju ideálnu váhu (porov. vyššie) 

2. vynásobíme číslom 26 (platí pr vek iba do 40 rokov!) 

3. a výsledkom je kalorická hodnota našej dennej dávky potravín. 

 

Pre človeka z nášho príkladu by to bolo 72 × 26 = 1872kcal na deň. 

Na Slovensku sa ale energetická hodnota potravín uvádza v kJ. Pomer medzi kalóriami a kilojoulami je nasledovný: 1kcal = 
4,2kJ. 

Čiže v našom príklade 1872kcal = 7862kJ. 

Ak chceme odbúravať telesný tuk rýchlosťou 0,5kg za týždeň (rýchlosť chudnutia by nemala presiahnúť hodnotu 1kg 
týždenne), musíme tento kalorický príjem znížiť o 3500kcal (= 14 700kJ) týždenne – to je totiž presne energetická hodnota 
0,5kg tuku. Denne je to teda o 2100kJ menej. 

V našom príklade by teda mal byť kalorický príjem znížený na 5 762kJ denne. 

Okrem toho by sme sa mali vyhýbať nasledovným potravinám: 

• tuky 

• cukor a potraviny s vysokým glykemickým indexom (zemiaky, biela múka a výrobky z nej…) – tie totiž podporujú 
vylučovanie inzulínu, ktorý podporuje ukladanie tukov v tele a znemožňuje ich odbúravanie. Podľa niektoých odborníkov je 
táto požiadavka ešte dôležitejšia, než samotné zníženia kalorického príjmu! 

Naopak, mali by sme uprednostňovať: 

• zvýšené množstvo bielkovín 

• vlákninu 

• komplexné sacharidy 

 

AERÓBNY TRÉNING 

Už vieme, že počas aeróbneho tréningu (beh, cyklistika,…) telo spaľuje hlavne tuky – za predpokladu, že jeden tréning trvá 
aspoň 30 minút, anjlepšie je ale venovať mu aspoň 60 – 120 minút denne. Okrem toho aeróbny tréning zvašuje úroveň 
metabolizmu, takže spaľovanie tukov pokračuje aj určitý čas po jeho skončení. 

Beh je jednou z najlepších možností, lenže u osôb s nadváhou je tam veľké riziko poškodenia kolien. Z tohto hľadiska je 
ideálne cyklistika. Perfektná – ba podľa niektorých odborníkov najlepšia – je rýchla chôdza (rýchla = 8 až 10km/h). 

Ak našim cieľomje spaľovanie tukov, je vhodné držať sa nižšej intenzity (50 – 60% MTF). 

 

POSILOVANIE 

Posilovací tréning na budovanie svalov je nevyhnutná zložka redukčnej diéty. Na rozdiel od tukov totiž svalová hmota je 
aktívna – čiže vyžaduje energiu proste len nato, aby bola. Svaly teda spaľujú energiu aj počas sedenia a pozerania na 
televíziu! To je príčina, prečo svalnatí športovci (napr. kulturisti) jedia aj neuveriteľných 25 - 30 000 kJ denne a pritom 
nestučnejú! 
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Vybudovanie svalovej hmoty nám zabezpečí, že naše odbúravanie tukov bude podstatne efektívnejšie. 

Dievčatá majú niekedy strach, že posilňoavnie im „urobí“ veľké svaly a budú „škaredé“. To je ale nezmysel. U žien ale nie je 
možné, aby si vybudovali nejakú nadmernú svalovú hmotu. Kulturistky musia denne investovať obrovskú námahu a 
prostriedky do toho, aby sa im to aspoň ako–tak podarilo! Naopak, ak sa nám podarí zbaviť tuku, tak je potrebné mať 
vypracované svaly, ktoré vytvárajú normálny a zdravý tvar tela. Inak bude dievča po redukčnej diéte vyzerať ako kostlivec 
a nie ako vysnívaná „kráska“… 

 

CHLAPCI VERSUS DIEVČATÁ: 

Svalová hmota: chlapec má spravidla asi o polovicu vyššie percento svalovej hmoty z celkovej hmotnosti tela, než dievča. 

Sila: Dievča má asi iba 80% sily, než chlapec s rovnakou telesnou hmotnosťou za predpokladu, že je na rovnakej úrovni 
trénovanosti. 

Telesný tuk: dievčatá majú asi o 10% viac telesného tuku než chlapci. 

Štruktúra kostí: Dievčatá majú menej kostnej hmoty ako chlapci, ale ich panvová štruktúra je širšia. Vzhľadom na to sú 
chlapci pri behu vo výhode. 

Srdce: Dievča má v porovnaní s chlapcom asi o 25% menší objem srdca. Následkom toho majú ženy vyššiu kľudovú tepovú 
frekvenciu a keďže pri rovnakej úrovni telesnej námahy musí byť ich TF vyššia, než u chlapcov, skôr sa u nich dostavuje 
únava. 

Pľúca: Kapacita pľúc chlapcov je asi o 25–30% vyššia, ako u dievčat. To ich zvýhodňuje pri aeróbnych aktivitách. 

Reakcia na horúčavu: Hoci dievčatá sa menej potia a strácajú tak potením menej tepla, dokážu sa adaptovať na vysoké teploty 
rovnako ako chlapci. Platí pritom – pre chlapcov i dievčatá – že kondícia pozitívne ovplyvňuje schopnosť znášať horúčavy. 

 

Pochopiteľne, tieto rozdiely sa vzťahujú na chlapcov a dievčatá na rovnakej úrovni kondície. V praxi sa kondícia u dievčat dosť 
zanedbáva a práve toto je potrebné napraviť.  

Pri hrách a aktivitách je potrebné uvedené tieto rozdiely do úvahy! 

VEK A POSILOVANIE: 

V minulosti jestvovali určité výhrady voči posilovaniu u detí a mládeže. Dnes, po sérii výskumov, môžeme povedať 
nasledovné: 

• Nič nebráni deťom, aby sa venovali posilovaniu už v rannom veku. U vĺčat (7 rokov a viac) môžeme bežne vykonávať 
posilovacie cviky ako sú sed-ľah, kliky a pod. Podstatné je, aby boli deti schopné naučiť sa správnu techniku a prevedenie 
cviku. 

• Najneskôr u skautov (11 rokov) sa môžu deti plne venovať aj tréningu s činkami a na posilovacíxh strojoch, pričom sa 
odporúča zložiť tréning z niekoľkých cvikov na hornú a rovnako na dolnú časť tela, ktoré precvičujú hlavne veľké svalové 
skupiny (napr. tlak na lavičke, zhyby na hrazde, drepy, mŕtvy ťah, príťahy v predklone, tlak v sede a pod.). Počet sérií jedného 
cviku by mal byť 1–3 (začíname jednou sériou a postupne zvyšujeme); počet opakovaní v jednej sérii 6–15 opakovaní (čomu 
má zodpovedať použitá hmotnosť činky) a tento tréning realizovať najviac 3x týždenne v dňoch, ktoré nenasledujú po sebe. Je 
ale potrebné, aby deti vedeli pochopiť a prijať disciplínu, ktorá je predpokladom bezpečného pohybovania sa medzi činkami 
a strojmi a tak sa vyhli riziku úrazu! 

• U detí a dospievajúcich sa v žiadnom neodporúča prípade trénovať s maximálnou submaximálnou hmotnosťou (teda 
1–3 opakovania v sérii)! 

• Okrem silového tréningu je nutné venovať sa aj rozvoju ohybnosti (strečing) a celkovej telesnej koordinácie – formou 
rôznych hier a pod. 

 

CELKOVO SYSTEMATICKÝ TRÉNING U DETÍ PRINÁŠA NASLEDOVNÉ POZITÍVA: 

• Rozvoj sily a odolnosti proti zraneniam pri hrách a športoch; 

• Zvýšené sebavedomie, menšie sklony ku zakomplexovanosti; 

• Nárast schopnosti koncentrovať sa a systematicky pracovať aj v iných oblastiach (napr. pri učení v škole) 
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INTELEKTUÁLNY ROZVOJ – TIPY 

PRÁCA S PAMÄŤOU 

„IBA RAZ ČAPIL, SEDEM ICH ZABIL…“ 

Človek si nedokáže naraz zapamätať (česť výnimkám) viac nových a navzájom nesúvisiacich údajov, než 7. Napríklad 
sedemmiestne telefónne číslo, alebo sedem mien, názvov, predmetov je maximum pre zapamätanie na jeden raz. V okamihu 
ale, keď zapamätanie si týchto siedmych údajov zvládneme, správajú sa už nie ako sedem informácií, ale ako jediná informácia.  

 

V PRAXI TO ZNAMENÁ: 

• ak chceme, aby si ľudia zapamätali nejaké body, či položky, dbajme, aby ich nebolo viac, ako sedem naraz (P.S.: už vieme, 
prečo niektoré skautské organizácie vytvorili nové znenie Zákona s iba 6 – 7 položkami?); 

• ak ich je viac, ako sedem, rozdeľme ich do niekoľkých skupiniek (blokov), kde ich v žiadnej nebude viac, ako sedem; 

• ak sa máte sami učiť blok viacerých položiek, rozdeľte si ho na podkategórie s maximálne siedmymi polžkami v jednej 
kategórii 

• ak sa učite naspamäť text (báseň, próza), učte sa ho po frázach – čiže blokoch 5 až 9 slov so samostatným zmyslom. každá 
takto raz naučená fráza sa ďalej správa ako samostatná položka. Následne zlúčme najviac 7 takýchto fráz do jedného celku, 
ktorý sa po osvojení zmení na jeden blok a takto pokračujeme stále ďalej. 

VYUŽÍVANIE SCHÉM A OSVOJENIE SI NOVÝCH VEDOMOSTÍ: 

Človek má tendenciu zapamätať si veci tak, ako si ich zapamätať chce (Hodgson). Spravidla porovnávame nové vedomosti so 
svojimi doterajšími poznatkami a všímame si rozdiely nového oproti starému. Pritom veľmi často skĺzavame do 
prispôsobovania nového starému v štýle: „To predsa už poznám…“. Preto mnohokrát uniká to, čo je nové a podstatné. 

 

V PRAXI TO ZNAMENÁ: 

• keď sa učíme niečomu novému, alebo niekoho iného chceme niečomu naučiť, zistime si, či už nepozná niečo podobné. 
napríklad ak pripravujeme skautov na letný tábor, zistime si, koľkí z nich už boli na inom type tábora, alebo na stanovačke s 
rodičmi. Potom si dajme záležať na tom, aby sme im dôkladne objasnili, čo má skautský tábor s týmito skúsenosťamio 
(schémami) spoločné, asle hlavne čo je tam odlišné! 

• využívajme príklady blízke skúsenosti poslucháčov a pomôžme im nájsť vzťah medzi ich skúsenosťou a tým, čomu ich 
učíme. 

• učme mladých ľudí vytvárať si samostatne schému nového poznania. Môžeme pritom použiť tento postup: 

1. vypátrajme logickú štruktúru javu, jeho vzorec 

2. vytvorme schému javu 

3. vyhodnoťme si získanú schému (ktorá je niečom ako obdobou počítačového programu). Funguje? 

4. čomu sa vzorec javu podobá z toho, čo už poznáme? 

• nechajme mladých ľudí, aby si sami zhrnuli prebranú tému (prípadne napíslai poznámky) – pomôže im to „popasovať sa“ s 
problematikou, vyabstrahovať z nej podstatu a vytvoriť schému toho, čo prijali a počuli. 

• nechajme poslucháčov, aby sami vymysleli príklady na to, čo práve počuli. Môžeme tiež využiť formu konkretizácie 
formou scénky, aktivity…, ktoré poslucháči sami vymyslia. V prípade scénok je niekedy vhodnejšie nerobiť to tradičným 
spôsobom (hranie pred „publikom“ ostatných), ale nechať si scénku súbežne prehrať všetkými vo dvojiciach, či trojiciach. 

• nechajte poslucháčov, aby sa pokúsili predviesť, ako by danú vec sami naučili iných. 

• v prípade teórie si dajme záležať na tom, aby si poslucháči mohli dostatočne vyskúšať, alebo sa aspoň oboznámiť s tým, 
ako sa daná teoretická vedomosť prejavuje a využíva v konkrétnej praxi. 
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ZLEPŠOVANIE PAMÄTE 

AKO PAMÄŤ FUNGUJE 

Proces zapamätania prebieha v niekoľkých etapách: 

BEZPROSTREDNÁ PAMÄŤ: 

Je to akési nárazníkové prostredie. Dokáže udržať tisícky dát a informácií, ktoré sa na nás valia, ale len na nejaké dve sekundy, 
ba ja menej. Okamžitá kapacita tejto pamäte je malá – práve oných spomenutých sedem položiek. Ak napríklad počujeme 
telefónne číslo, ktoré je nám úplne neznáme, tak si ho okamih pamätáme, ale už o pár sekúnd – ak si ho neopakujeme – ho 
zabudneme. vytlačí ho zase nová informácia. 

KRÁTKODOBÁ PAMÄŤ: 

Táto pamäť podrží informácie asi munútu. Ukladá ich v blokoch informácií po 7± 2 položkách. Práve preto je asi číslo 7 vo 
svete tak magické (sedem divov sveta, sedem hlavných hriechov, sedem čností, austrálski domorodci poznajú iba číslice 1 až 7 
a potom už nasleduje slovo „mnoho“…). 

Pridať nový blok do krátkodobej pamäte trvá asi 8 sekúnd. Hneď potom, ako je zvládnutý, sa premení z bloku položiek na 
jedinú zvládnutú položku. 

DLHODOBÁ PAMÄŤ 

Jej sídlo je v mozgovej kôre. Záznam informácie do dlhodobej pamäti ovplyvňuje adrenalín a noradrenalín. Preto sa nám 
napríklad silné citové zážitky (sprevádzané silným vylučovaním adrenalínu) hlboko vtlačia do pamäte. 

 

Učenie sa potom vlastne nie je ničím iným, než snahou „prepasírovať“ informácie až do štádia, kedy sa stanú trvalým 
záznamom v dlhodobje pamäti! 

 

VYUŽITIE V PRAXI 

• ak sa niečomu učíte, tak približne po hodine učenia si urobte prestávku a počas nej sa venujte niečomu, čo zvýši hladinu 
noradrenalínu: aeróbny, alebo silový tréning, manuálna práca… Potom sa vráťte a ešte raz si zopakujte naučenú látku. Až 
potom sa začnite učiť niečomu novému. To aj je dôvod, prečo je vhodné aj prednášky prekladať prestávkymi, naplnenými 
telesnou aktivitou (viď lesoškolácke „drobničky“). V žiadnom prípade sa neučte stále a bez prestávok a nechcite to ani od 
iných! 

• využite krivku zabúdania: ak sa niečo učíte, zopakujte si to prvý raz po hodine, potom druhý raz po 24 hodinách (na druhý 
deň) a tretí raz sedem dní po učení (o týždeň). Ak sa učíte veciam, kde je potrebné pamätať si fakty, opakujte si ich čítaním 
nahlas! 

• najlepšie si zapamätáme veci vtedy, ak si ich opakujeme a vštepujeme do pamäte pred spaním. To, že vedomosti sa v 
spánku ukladajú do pamäte, nie je mýtus! 

• chcite sa učiť!  

• prv, než začnete študovať knihu, alebo navštevovať nejaký kurz (alebo sa v škole niečo učiť), oboznámte sa s ich 
štruktúrou, usporiadaním, cieľom, aby ste mali jasnú predstavu, kam to všetko smeruje a akým spôsobom. 

• ak sa rozhodnete niečo si zapamätať, zoraďte si to do určitého systematického súboru.  

• skúste si informácie a témy, ktoré sa učíte, usporiadať do schémy (mapa mysle, doagram), ktorá vám danú informáciu 
urobí viditeľnou a pochopiteľnou. Obrazová pamäť je lepšia, než pamäť slovná – ak je možné informácie nejako zobraziť, je to 
výhoda (čo je dôvod rozmachu ilustrovaných encyklopédií a slovníkov). Pri robení poznámok využívajme kreslenie, schémy, 
farby, zvýrazňovače,… 

DVA DRUHY PAMÄTE: 

Jestvuje pamäť na zručnosti a pmäť na fakty. 

• fakty sú bloky informácií, ako sú poučky, definície, letopočty, slovíčka,…  

• zručnosti sú skôr pamäťové kontinuá. Je to napríklad schopnosť jazdiť na bicykli, hrať na hudobný nástroj,… 

V praxi sa stáva, že niektorá z týchto typov pamätí je výkonnješia. Namiesto snahy „vylepšiť“ tú zaostávajúcu je dobré radšej 
sa sústrediť na posilnenie tej silnejšej. 
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TVORIVOSŤ 

Čo je tvorivý čin? Definícia Teresy Amabileovej hovorí: „Dielo, alebo riešenie problému sa považuje za tvorivé do tej miery, 
do akej je jak nové, tak vhodné, užitočné, správne a cenné pre riešenie zadaného problému a zároveň do akej miery je objavné 
a nie len rutinné.“ Znamená to, že tvorivý čin obsahuje: 

• novosť a originálnosť 

• prínosnosť (rieši problému) 

PSYCHOLÓGIA TVORIVOSTI 

Ak chceme, aby ľudia okolo nás konali tvorivo, potom: 

• doprajme im čas, aby problém prijali za svoj. Jednajme s nimi tak dlho, až si oni sami nie sú istí, že chcú danú úlohu 
riešiť a že ju zvládnu! Nestanovujte im žiadne ciele a postupy. Oboje voľte spoločne s nimi na základe vzájomného slobodného 
konsenzu. Presvedčite sa, že všetci zaangažovaní dokonale pochopili problém, jeho podstatu, ako aj limity jeho riešenia 
(rozpočet a pod.). 

• tvorivosť odmeňujme až po skončení diela. Ak dopredu dáme odmenu, alebo ju sľúbime, očakávanie odmeny ochromuje 
tvorivosť. Najlepšie býva uspokojiť sa s vedomým, že u tvorivých ľudí je samotný tvorivý proces („dokázal som to!“) tou 
najlepšou odmenou. Pre mnohých tvorivých ľudí je výslovne nepríjemné, ak sa príliš zdôrazňuje, čo urobili a dokázali. 

BIOLÓGIA TVORIVOSTI 

• kŕmenie sa cukrom a tukmi negatívne ovplyvňuje tvorivosť. 

• človek je najtvorivejší po meditácii, či aeróbnom cvičení. 

• introvertní ľudia sú najtvorivejší ráno, extroverti naopak večer. 

• ak sa usilujeme na niečo úporne prísť a nejde to, vypnime kontrolu prechádzkou, či relaxáciou. 

FÁZY TVORIVÉHO PROCESU 

Sú štyri: 

1. Prípava: výskum, zbieranie informácií, faktov, materiálu, ľudí… všetkého, čo potrebujeme nielen pre pochopenie, ale aj 
vyriešenie problému. 

2. Inkubácia: Bez akéhokoľvek tlaku a stresu začíname prenikať do nazhromaždených informácií a nechávame, aby sa voľne 
premiešavali a prenikali do našich myšleinkových schém. Môže trvať rádovo minúty, ale aj roky (závisí od problému). 

3. Inšpirácia: známe „Aha!“, kedy z informácií, premiešavaných vo fáze inkubácie, vzíde nápad. 

4. Vyhodnotenie: Overenie, či objavené riešenie bude fungovať, alebo nie. 

 

Všimnime si, že presne túto schému používa populárny brainstorming: „premiešavanie“ nápadov jednotlivých ľudí, až z nich 
„udrie blesk“ – čiže nápad, objav. 

 

POUŽITIE V PRAXI: 

• ak od niekoho očakávame tvorivý výkon, doprajme mu dostatok času na prípravu a inkubáciu. Klaďme si otázku: „Čo 
musíme o veci vedieť, než niečo urobíme?“ 

• medzi prípravou a inkubáciou si vždy doprajme prestávku. Ideálne by bolo sa medzi tým vyspať… 

• vyhodnocovanie nechajme striktne až na koniec procesu – predčasné posudzovanie („to je blbosť, to nemôže 
fungovať“) blokuje tvorivosť. 

• ak vás na nejakom mieste často napadajú dobré myšlienky, nechajte si tam zápisník a pero. Alebo – ešte lepšie – majte ich 
stále pri sebe! 

 

 



Slovenský skauting – výchovný program – pracovný text príručky _________________________________________144 

TVORIVOSŤ A SPRÁVANIE 

Podľa skúseností ľudstva úzko súvisia. Takže: 

• ak máte človeka, vyznačujúceho sa kolísaním nálady, zadávajte mu tvorivé úlohy! 

• naopak, od tvorivého človeka neočakávajte dokonalú kontrolu nálady. 

 

PODPOROVANIE TVORIVOSTI 

Tvorivosť detí a mladých ľudí výrazne ovplyvňuje to, čo od nich dospelí (rodičia, učitelia, vodcovia) očakávajú. Ak od 
nich čakávame vopred určené chovanie, disciplínu, prijímanie vopred pripravených poznatkov a riešení, tlmíme ich vlastnú 
tvorivosť. Ak od nich naopak očakávame samostatné myslenie, skúmanie a bádanie a oceňujeme (pochavlou) to, čo je naozaj 
výsledkom bádania a myslenia mladého človeka, tvorivosť podporujeme. 

Podobne vplýva formálnosť: čím sú pomery v skupine (trieda, družina, oddiel, rodina) menej formálne, tým viac sa podporuje 
tvorivosť mladých ľudí. 

V prístupe dospelého vodcu tvorivosť podporuje, alebo naopak tlmí nasledovné: 

Tvorivosť podporuje Tvorivosť tlmí 

• Vnímanie mladých ľudí ako individualít 

• Povzbudzovanie k nezávislosti 

• Trávenie času s mladými ľuďmi aj mimo „oficiálnych“ 
akcií (družinovka, oddielovka) 

• Udržiavanie nadšenia pre to, čo spoločne robíme 

• Vnímanie mladých ľudí ako seberovných partnerov 

• Uznávanie schopností mladých ľudí 

• Zaujímavé a pútavé vasvetľovanie teórie 

• Dobré osobné vzťahy založené na partnerstve 

• Znevažovanie a irónia aohľadom nápadov mladých ľudí 

• Neistota v správaní 

• Málo energickosti zo strany vodcu 

• Zdôrazňovanie rutinného osvojovania si poznatkov 

• Dogmatickosť 

• Vodca nie je na dostatočnej úrovni (vedomosti, 
zručnosti) 

• Nie je možné s ním nadviazať kontakt mimo 
„oficiálnych“ aktivít (výprava, družinovka, oddielovka) 

 

PREKÁŽKY TVORIVOSTI 

• Kritická povaha.  

• Druh osobnosti. Osobnosti typu uchovávateľ („Držím sa toho, čo je vyskúšané a funguje“) a prispôsobený („Hlavne 
nečeriť hladinu a nerušiť pokoj“) sú spravidla málo tvoriví (porov. ďalej). 

• Zlá telesná kondícia. nemusíme byť špičkoví športovci, ale dostatočná aktívnosť a zdravie sú predpokladmi dostatočného 
nabudenia, ktoré tvorivosť vyžaduje. 

• Strach. Paralyzuje schopnosť tvorivo konať a jednať. Často je to strach plynúci z nedôvery vo vlastné schopnosti a strach z 
omylu. 

• Zlé vzťahy v skupine. 

• Konzervativizmus. Snaha za každú cenu udržať zvyklosti a štruktúry v skupine (oddiel, družina) tak, ako je to tradičné. 

• Myšlienková nepružnosť. Ak sa na známe veci pozeráme stále rovnakým spôsobom, vidíme ich stále rovnaké. Ak 
chceme objaviť niečo nové, musíme sa naučiť hľadieť novým spôsobom. Podobne to platí o zmene uhlu pohľadu. 

• Prílišná autorita a snaha všetko kontrolovať zo strany vodcu. 

• Pesimizmus. 

• Časová tieseň 

• Neprimeraná náročnosť úloh. Jednoducho daní ľudia na riešenie problému nestačia. 
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PROBLEM SOLVING – TVORIVÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Predpokladom tvorivého a kvalitného riešenia problémov je v prvom rade zhromaždenie a usporiadanie potrebných informácií 
a spoznania vzťahov medzi jednotlivými príčinami. V takto pripravenom „prostredí“ potom nasleduje inkubácia, ktorej 
výsledkom je objav – alebo veľa objavov, čiže nápadov a možných riešení – ktoré sú nakoniec otestované, skritizované a 
preosiate tak, že vypadne najlepšie možné riešenie. 

Spôsoby, ako usporiadať spoznané fakty, príčiny, vplyvy a informácie sú rôzne. Niektoré si ukážeme: 

MAPA MYSLE 

Táto technika je pripisovaná Tonymu Buzanovi (1991). Vychádza z predstavy organizácie neurónových sietí v ľudskom 
mozgu.  

Na začiatku je tu problém, ktorý si napíšeme do stredu 
papiera. 

V našom príklade to môže byť napríklad problém s nízkou 
dochádzkou skautov na družinovky v rámci oddielu. 

Dochádzka na 
družinovky

Dookola (do kruhu) okolo problému si napíšeme všetko 
hlavné, čo s týmto problémom súvisí a ovplyvňuje ho. 

V našom prípade majú na neutešenú situáciu v družine 
vplyv rodičia detí a ich rodinné podmienky, radcovia, 
atraktívnosť a aktivity, kvalita a využívanie výchovného 
programu. 
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Ostatné, menšie problémy a súvislosti priradíme k týmto 
hlavný problémom a vplyvom. 

Napríklad na prácu radcov má vplyv množstvo voľného 
času, ktorý majú a ich odborná úroveň. 

Voľný časOdborná
 úroveň

Informovanosť
rodičov

Radcovský
kurz

Nakoniec medzi sebou poprepájame tie problémy a vplyvy, 
ktoré medzi sebou súviasia a navzájom sa ovplavňujú. 

Vznikne niečo naozaj podobné neurónovej mape v našom 
mozgu. Schéma jasne ukazuje jednotlivé problémy, vzťahy 
a ovplyvňovanie a umožňuje s informáciami pružne 
narábať 

Voľný časOdborná
 úroveň

Informovanosť
rodičov

Radcovský
kurz

 

ISHIKAWOV DIAGRAM (RYBIA KOSTRA) 

Ishikawov diagram predpokladá, že všetky problémy majú štyri základné zložky. Vo svete obchodu sa spravidla objavujú tieto 
štyri: 

Obchodná sféra Analógia pri riešení problémov skautingu 

ľudia ľudia – čiže vodcovia, radcovia,… 

metódy metódy – čiže spôsob činnosti, výchovný program, tradície, 
zvyklosti… 

technika technika – čiže materiálne zabezpečenie, financie, možnosti a 
limity 

materiál materiál – čiže mladí ľudia, s ktorými skauting pracuje. 

Podobne si túto základnú schému môžeme prispôsobiť pre akékoľvek situácie a problémy. Základom je nájsť štyri hlavné 
zložky problému. 
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Na začiatku si nakreslíme rovnú čiaru a k nej – ako nejaké 
plutvy – si nakreslíme štyri základné zložky problému. 

Ak použijeme náš príklad, tak problémom je dochádzka na 
družinovky a zložkami sú rodičia, radcovia, atraktívnosť a 
výchovný program (aktivity). 

Dochádzka na 
družinovky

Rodičia Radcovia

Program Atraktívnosť

Potom určíme u každej „plutvy“ príčiny zlahávania a 
problémov v danej oblasti 

Dochádzka na 
družinovky

Rodičia Radcovia

Program Atraktívnosť

Nedostatok času

neskúsenosť

radcovský kurz

nebol

Skabá podpora

vodcu

Nespolupráca

neinformovanosť

Zstaralé aktivity

Málo výprav

Nie je etapová hra

 

PARETOVÁ MAPA, ALEBO PRAVIDLO 80 – 20 

Spočíva v presvedčení, že v praxi 20% problémov, ak ich vyriešime, zabezpečí 80% percent úspechu. Pokiaľ sme teda 
pomocou mapy mysle, alebo rybej kostry určili všetky problémy (veľké i malé), je na mieste urobiť nasledné: 

• zoradiť všetky problémy podľa ich závažnosti a vplyvu na realitu; 

• venovať sa „hornej“ pätine (20%) „najvplivnejších“ problémov. 

V našom príklade by sme napríklad zoradili tieto problémy podľa závažnosti: 

1. Neinformovanosť rodičov 

2. Nebol radcovský kurz 

3. Slabá podpora vodcu radcom 

4. Nie je etapová hra 

5. Radcovia nemajú dostatok času (?) 

6. Málo výprav 

7. Málo nových a strhujúcich aktivít 

8. Konzervatívnosť 

Na základe spoznaného teda začneme v prvom rade riešiť dva hlavné problémy: 

A) Informovanosť rodičov a následne nadviazanie spolupráce s rodičmi 

B) Usporiadať radcovský kurz 

 

Iný spôsob je položiť si jednoduchú otázku: Ktorých 20% príčin – ak ich odstránime – vyrieši 80% problémov (nie nie čo do 
počtu, ako čo do závažnosti)? 

Aj táto otázka by v našom príklade viedla k rovnakej odpovedi: radcovia na úrovni + spolupracujúci rodičia = vyriešenie 
veľkej časti problémov s dochádzkou. 
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METÓDA OTÁZOK A ODPOVEDÍ 

Veľmi jednoduchá metóda, vhodná na vyhodnotenie situácie a určenie ďalšieho postupu. 

V praxi spočíva v položení si nasledujúcich piatich otázok: 

Čo sa nám podarilo? A prečo sa nám to podarilo? 

Čo sa nám nepodarilo? A prečo sa nám to nepodarilo? 

Ako ďalej? 

Výsledky skúmania si môžeme písať do prehľadnej tabuľky, napr.: 

Čo sa nám PODARILO? Prečo?  Ako ďalej? 

Stúpla dochádzka na družinovky 

Stúpol počet členov 

Nová etapová hra 

Centrálna tvorba programu na 
oddielových radách 

Pokračovať v etapovej hre 

založiť oddielovú programovú radu na 
vypracovávanie centrálneho programu 

Čo sa nám NEPODARILO? Prečo? Ako ďalej? 

Nedostatok radcov 

Preťažený a nestíhajúci vodca 

Nebol radcovský kurz 

Nedostatok vhodných starších 
kandidátov na LŠ 

Osloviť oblasť ohľadom plánovania 
radcákov 

Nábor dospelých do skautingu 

POROVNÁVANIE REALITY S IDEÁLOM 

Ide vlastne o porovnanie stavu „JE“ so žiadúcim stavom „MALO BY BYŤ“ 

Vytvorme si prehľadnú tabuľku, do ktorej si na jednej strane napíšeme súčasný stav a všetko, čo s ním súvisí a čo ho 
ovplyvňuje a na druhú stranu si napíšeme ideál, ku ktorému smerujeme, napr.: 

JE MÁ BYŤ 

Radcovia: 

 Málo vedia 

 Nebol radcovský kurz 

 Vodca je preťažený a nestíha sa im venovať 

 Nezapálení a mľandraví 

 Okrem družiny sú príliš zamestnaní aj na úrovni oddielu 

 Nejestvujú žiadne aktivity, kde by si to „užili“ aj radcovia 

 Nedostatok času 

 Doma musia pomáhať rodičom 

 Veľa času venujú oddielu a práci na administratíve 

Radcovia: 

 Dostatočne vzdelaní 

 Zapálení 

 Majú dostatok času na aktivity 

je vhodné, ak si najprv napíšeme ideál, víziu konečného stavu a až potom – vzhľadom naň – vyplníme ľavú časť tabuľky, teda 
aký je súčasný stav vzhľadom na ideál a čo všetko súčasný stav ovplyvňuje a zapríčiňuje. 

 

Napätie medzi realitou a ideálom sa následne stáva ohniskom, kde sa rodia nové nápady ako prostá odpoveď na otázku: Ako 
dosiahnúť ideál? 

MATICA TOWS 

Tento postup zhromažďovania a vyhodnocovania sa hodí na dlhodobé, strategické plánovanie – napríklad na stanovenie cieľov 
a priorít pre skautský oddiel na dlhšie obdobie. 

Vstupom sú štyri kategórie faktov: 

Silné stránky – v čom sme dobrí, silní a úspešní. 

Slabé stránky – v čom naopak sme nedostatoční, slabí a neúspešní. 
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Príležitosti – skutočnosti v našom okolí, ktoré nám prajú a nahrávajú. 

Hrozby – vplyvy okolia, ktoré nám naopak prekážajú a ohrozujú nás a naše ciele. 

Všetky tieto údaje si zapíšeme do nasledovnej tabuľky: 

 Príležitosti Hrozby 

Silné stránky Stratégia + + Stratégia + – 

Slabé stránky Stratégia – +  Stratégia – – 

 

Ako sme si všimli, tak v strede tabuľky sa nám objavili 4 stratégie: 

Stretégia + + : Ako využiť naše silné stránky a príležitosti, ktoré nám poskytuje prostredie nato, aby sme z nich získali čo 
najväčší osoh a najväčší rast? Ako by mohli tieto dve pozitívne stránky navzájom pôsobiť a znásobovať sa? 

Stratégia – + : Ako využiť priazeň okolia na odstránenie našich slabých stránok, aby sa tak zmenili na naše silné stránky? 

Stratégia + – : Ako využiť naše silné stránky nato, aby neutralizovali nepriaznivé vplyvy okolia a zabránili im škodiť nám? 
dajú sa nepriaznivé vplyvy okolia odstrániť a premeniť na príležitosti? 

Stratégia – – : Čo urobiť preto, aby vzájomné stretnutie a znásobenie našich slabostí a hrozieb okolia nespôsobilo 
katastrofu? Ako sa účinne brániť? 

VYHODNOCOVANIE RIEŠENÍ 

V prípade, že jestvuje viacero riešení konkrétneho problému, je potrebné vyhodnotiť ich a vybrať to najoptimálnejšie. V 
takýchto situáciách je potrebné dbať na nasledovné: 

• Nájsť maximum predstaviteľných riešení – v tejto fáze nerozmýšľame nad tým, či sú reálne, alebo nereálne, 
neposudzujeme ich, len jednoducho generujeme maximum možných riešení problému. 

• Vytriediť nereálne – po skončení tejto fázy nám zostanú len tie riešenia, ktoré sú reálne a uskutočniteľné. 

• Skúmajme klady a zápory – ua každého riešenia napíšme všetky jeho klady (v čom je prínosné, užitočné, …) a 
vyhľadajme aj všetky jeho zápory (čo skomplikuje, v čom je nevýhodné,…). 

• Porovnajme všetky riešenia z hľadiska pomeru pozitíva / negatíva. 

• Vyberme to riešenia, ktoré má najvýhodnejší pomer, čiže najviac pozitív s najmenej negatívami, alebo aspoň čo najlepší 
pomer medzi pozitívami a negatívami, hoci nemusí mať zo všetkých riešení ani absolútne najviac pozitív, ani absolútne najviac 
negatív.  
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ZDRAVÝ INTEGRÁLNY SPÔSOB MYSLENIA 

Aby sme pochopili, čo znamená integrálne myslenie, uveďme si aj jeho opak, ktorý všetci dobre poznáme a ktorým je 
rozškatuľkované myslenie: 

ROZŠKATUĽKOVANÉ MYSLENIE INTEGRÁLNE MYSLENIE 

Svoj život (a aj zmýšľanie) delím na jednotlivé oblasti: 

• súkromná oblasť 

• zamestnanie 

• náboženstvo 

• susedské vzťahy 

Výsledkom je, že: 

• mi unikajú vzťahy medzi jednotlivými oblasťami 

• v každej oblasti vyznávam iné zásady 

Všetko so všetkým súvisí a všetky udalosti a reality okolo 
seba vnímam ako jedniný organický celok. Nejestvuje nič, čo 
by nebolo prepojené so všetkým ostatným. 

 

Pri rozškatuľkovanom zmýšľaní mi nerobí problém v kostole úprimne veriť (a so všetkých síl spievať) o tom, ako milujem 
Boha a všetkých ľudí; v pondelok v zamestnaní bez výčitiek svedomia vypúšťať do miestnej rieky toxické svinstvo („to je 
zamestnanie, to predsa nemá s mojim náboženstvom nič spoločné“); v súkromí si bez problémov niečo ukradnúť z 
družstevného a mať milenku („čo koho – zamestnávateľa, či farára, všetko jedno – do toho, to je moja súkromná sféra!“) a vo 
vzťahu k susedom zase konať a zmýšľať úplne inak. 

Príznančné je vyhováranie sa: „ja za to nemôžem, to nie je moja vec!“ Americký psychológ Scott Peck v súvislosti s tým 
spomína, ako chodil po Pentagone a hovoril o vojne vo Vietname. Dôstojníci Pentagonu mu hovorili: „Doktor Peck, my s vami 
súhlasíme, ale viete, my za to nemôžeme, my tu nerozhodujeme o vedení vojny, my sa len staráme, aby sa munícia dostala včas 
na svoje miesto… my sa len staráme o dopravu zbraní a zásob… my sa len staráme o výcvik nových brancov…“. A Scott Peck 
nakoniec vraví: „takže výsledkom bolo zistenie, že vlastne v celom Pentagone niet jediného človeka, ktorý by mohol za to, čo sa 
vo Vietname deje!“  A nepochybne rovnako by boli odpovedali aj samotní vojaci vo Vietname: „My za nič nemôžeme, my len 
plníme rozkazy, my o ničom nerozhodujeme!“ 

Toto zmýšľanie sa prejavuje v rozškatuľkovaní nášho života i celej spoločnosti na sféry vplyvu: toto je oblasť Cirkvi a toto je 
oblasť kultúry a toto štátu a toto je oblasť vedy a navzájom by si nemali zasahovať do svojich revírov. 

 

Pri integrálnom zmýšľaní vidím veci – a aj sám seba – ako jediný celok. JA som ten istý v kostole, doma, v zamestnaní i v 
susedských vzťahoch. Preto sa moje náboženstvo bude rovnako prejavovať v kostole, v zamestnaní, v súkromí i vo vzťahoch 
rovnako, ako sa moje sôkromie bude odrážať v mojom náboženskom živote a oboje prenikne moje pracovné vzťahy a výkony a 
naopak. 

Rovnako vnímam seba ako súčasť celku sveta. Niet na svete veci, za ktorú by som neniesol svoj diel zodpovednosti. K tomu, 
že islamskí teroristi vniesli nepokoj do sveta som napomohol aj ja tým, že som sa málo angažoval za práva ľudí, tým, že som 
málo budoval pokoj, ba dokonca vnášal nepokoj do svojho okolia a bránil tak, aby sa moje okolie stalo oázou práva a pokoja, 
ktoré sa budú šíriť do celého sveta! 

Jednoducho nejestvujú veci, ktoré by ma neovplyvňovali a ktoré by som neovplyvnil ja sám. Starí mystici to poznali veľmi 
dobre, keď tvrdili, že každý hriech zasahuje celý svet a škodí všetkým ľuďom rovnako, ako každý dobrý skutok a čnosť buduje 
svet i celé ľudstvo. 

Integrálne myslenie so sebou prináša aj bolesť a problémy. Ak fakty že na jednej strane sa napríklad označujeme za 
kresťana a na druhej strane evidentne okrádame zamestnávateľa, či spoločnosť na daniach, držíme „v škatuľkách“ oddelené od 
seba, tak sa vyhneme bolestnej konfrontácii. Integrálny pohľad znamená dať ich do súvisu a postaviť sa pred dilému: alebo sa 
zrieknem svojho kresťanstva, alebo začnem platiť dane… 

TEST INTEGRÁLNOSTI MYSLENIA A VNÍMANIA 

ČO CHÝBA? ČO BOLO VYNECHANÉ? 

Psychológovia vedia, že to, čo pacient na sedení nepovie je spravidla dôležitejšie než to, čo povie! Ak napríklad pacient hovorí 
len o prítomnosti a neďalekej minulosti, ale nie o svojom detstve, tak problém bude práve tam – kdesi v detstve. 

Podobne aj my často zatvárame oči nad vecami, ktoré nám „nejdú do obrazu“, ktorý si želáme. 
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Napríklad v diskusii o hladujúcich deťoch v rovníkovej Afrike môže náš obraz obsahovať takmer všetko: zodpovednosť 
bohatých štátov, vplyv komunizmu, občianských vojen, nekompetentnosť obyvateľstva – ale keď si tento obraz pozrieme 
úprimne, spravidla zistíme, že v obraze chýba niečo dôležité: naša osobná zodpovednosť za tento stav, ktorú po nedeľnom 
obede nad šťavnatým rezňom ľahko prehliadneme! Obraz je proste neúplný! 

dajme si námahu a skúmajme vždy integrálnosť a úplnosť svojho pohľadu na realitu okolo nás! 

PARADOXNÁ PRAVDA 

Pokiaľ je náš pohľad na svet a realitu naozaj integrálny a úplný, potom sa zrejme ocitneme veľmi často pred paradoxom. 
Pravda je totiž veľmi často paradoxná. 

Ak napríklad uvažujem ako tvrdý individualista, tak môj pohľad na svet nie je paradoxný. Vidím len jednu stránku pravdy: 
sebestačnosť, sebarealizácia, asertivita… Integrálny pohľad ale vníma seba samého ako súčasť organizmu ľudstva a zároveň 
individualitu, nie v ilúzii akejsi „izolovanosti“ od tých „ostatných“, ale v celej šírke vzťahov, pokrývajúcich celúp zemeguľu. A 
v tom okamihu objavujeme, že náš život je utváraný miliónmi ľudí okolo nás a my sa zase podieľame na živote miliónov iných 
ľudí A že vlastne viac než „vlastníkmi“ sme iba „správcami“ toho, čo spravujeme. A že vlastne ani to, čo vlastníme – či 
spravujeme(pôda, prostriedky) – vlastne nie je naše, pretože pred nami to patrilo generáciám a bude aj po nás. A že vlastne – 
paradoxne – nám nepatrí nič a my patríme všetkým… asi tak, ako to zaznelo vo filme Krokodíl Dundee, keď na otázku, či pôda 
v Austrálii patrí pôvodným Aborigencom prišla odpoveď: „Nie, oni patria tejto zemi. Je ťažké vlastniť niečo, čo je tu už milióny 
rokov.“ 

Ak náš pohľad na svet prináša paradoxy a dilémy a dokonca priamo ovplyvňuje a podstatne mení nečakaným spôsobom náš 
život, je zrejme (aspoň do určitej miery) integrálny. 

Túto paradoxnosť pravdy môžeme dobre vystopovať napríklad v rôznych náboženstvách, ktoré si tejto skutočnosti sú 
veľmi dobre vedomé: či už je to kresťanstvo s paradoxom vzťahu medzi láskou a spravodlivosťou Boha a vyhláseniami typu: 
„prví budú poslednými a poslední prvými“; alebo zenový buddhizmus, ktorý s paradoxov (vyjadrených v tzv. koánoch) 
vytvoril účinnú metódu búrania našich rozškatuľkovaných ilúzií a polprávd. 

Myslieť integrálne môže byť „nebezpečné“ pre náš pocit pohodlia a bezstarostnosti. Ale pre pravdu je nevyhnutný! 
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DUCHOVNÁ VÝCHOVA V SLSK - TIPY 

V otázke existencie a reálnosti duchovnej skutočnosti, ktorá presahuje materiálny svet, jestvuje v priebehu dejín 
ľudstva vzácny konsenzus: nejestvuje žiadna kultúra ani civilizácia, ktorá by nebola o tejto realite presvedčená. Na základe 
toho už rímsky mysliteľ Cicero vyvodil záver, že nemôže byť nepravdivé to, „v čom sú všetci ľudia zajedno“. 

Tento konsenzus u kultúr a civilizácií, ktoré sa mnohokrát rozvíjali úplne izolovane, je nepredstaviteľný bez jednotiacej 
skúsenosti, ktorá stojí za týmto presvedčením. Jednotlivé hlavné náboženstvá sú v podstate zajedno v tom, že duchovná 
realita môže byť a je predmetom skúsenosti. Svedectvá ľudí, ktorí sa o túto skúsenosť v rôznych formách a kultúrach pokúsili, 
tieto slová potvrdzujú. 

Hoci moderná doba je charakteristická borením mýtov – akými boli napríklad predstavy o božskom pôvode japonských cisárov, 
či predstava o zrodení japonských ostrovov z morskej peny, oficiálne odvolané po skončení II. svetovej vojny – spoločný 
konsenzus ohľadom reálnosti duchovnej skutočnosti naďalej trvá. V súčasnosti sa 95,64% obyvateľstva hlási k niektorému 
náboženstvu a ako ateisti sa označujú len 4,36% obyvateľstva našej planéty. Stúpajúci záujem o najrôznejšie oblasti dotýkajúce 
sa duchovna a nadprirodzena (či už východné náboženstvá, špiritizmus, mágia a pod.) naznačuje, že duchovná dimenzia 
človeka je nevyhnutná ku zdravému rozvoju a životu jednotlivca. 

Skauting prijíma túto skutočnosť za svoju. Dokument WOSM Základné princípy na túto tému hovorí: „Celý výchovný 
prístup hnutia spočíva v pomoci mladým ľuďom presiahnuť materiálny svet a snažiť sa o hľadanie duchovných hodnôt života.“ 

Ústava WOSM v tomto smere rozlišuje tri oblasti: 

• Vernosť duchovným princípom: 

Veľkosť človeka spočíva v tom, že si kladie otázku o zmysle svojho života. Tam leží oblasť duchovného rozmeru: schopnosť 
chápať zmysel, ktorý sa ukrýva za jednotlivými vecami, schopnosť nachádzať zmysel života, smrti, zrodenia, lásky,… 

• Vernosť náboženstvu a vyjadrenie tejto viery: 

Náboženstvo je vyjadrením tejto spoznanej duchovnej skúsenosti. Je spôsobom, ako túto realitu „uchopiť“: pomenovať ju, 
vyjadriť a vstúpiť do vzťahu s touto realizou. 

• Akceptovanie z toho plynúcich povinností: 

Každý z nás sa zrodil ako nedohotovený človek. Sme pozvaní nastúpiť dlhý a obtiažny proces vlastného rozvoja smerom k 
naplneniu svojho potenciálu. Zahŕňa to i vedomie, že práve my sme pozvaní zavŕšiť Stvorenie prostredníctvom rozvoja a 
nastolenia spravodlivej a ľudskejšej spoločnosti… 

SCHÉMA DUCHOVNEJ VÝCHOVY V SLSK: 
Dokument Základné princípy hovorí, že povinnosť voči Bohu je definovaná ako „vernosť duchovným princípom, oddanosť 
náboženstvu, ktoré ich vyjadruje a prijíma povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.“ 

Skauting (ako vidieť) pomerne jasne rozlišuje medzi duchovnom a medzi náboženstvom.  

Keby sme chceli znázorniť rozdiel medzi duchovnom a medzi náboženstvom, mohli by sme použiť nasledovný obraz: 

Všetci poznáme fyzikálne zákony vztlaku. Je to objektívna reality: vzduch za určitých okolností dokáže nadnášať 
a umožňuje lietať. Poznanie tejto reality nám ale ešte prakticky ako jednotlivcom lietanie neumožní. 

Je tu ale letecká spoločnosť. Letecká spoločnosť je tu nato, aby výhody vztlaku vzduchu sprostredkovala aj nám, 
obyčajným ľuďom a umožnila nám tak lietať. Bez nej by to lietanie bolo možné iba veľmi obtiažne – ak nie vôbec! Iste, 
je pár fandov, ktorí si kúpia paragliding a potom plachtia sami a bez nejakých spoločností – ale aj oni zakrátko zistia, 
že byť v paraglidingovom klube je výhoda… 

Podobne je to aj v oblasti duchovna: Na jednej strane je tu duchovná reality, ktorá je objektívnou skutočnosťou. 
A potom je tu náboženstvo (analógia leteckej spoločnosti z príkladu), ktoré nám umožňuje a maximálne uľahčuje 
kontakt s duchovnou realitou a jej vyjadrenie. Bez neho a bez nástrojov, ktoré poskytuje (a ktoré sú spravidla 
u veľkých náboženstiev odskúšané stáročiami a tisícročiami) by asi skúsenosť duchovna bola iba veľmi plytká 
a rozpačitá… 

Iste, tento obraz nie je dokonalý a možno mnohí budú proti nemu niečo namietať. V základe je ale – myslím – funkčný 
a pomôže nám (pre naše, skautské, potreby) pochopiť vzťah medzi týmito dvoma realitymi. 

Duchovná výchova v skautingu sa nerealizuje pridaním náboženských predpisov do skautského programu. Nie je úlohou 
vodcov „kázať“ náboženstvo, či morálku. Ich úlohou je jednoducho urobiť všetko preto, aby väčšina aktivít, ktoré realizujú, 
pomáhala mladým ľuďom získať duchovnú skúsenosť. 

Skaut je niekto, kto hľadá a nachádza cestu. Poslaním skautingu v duchovnej oblasti je pomôcť mladému človeku nájsť 
jeho životnú cestu. Kompas pre túto cestu vlastníme všetci a je ním duchovná skúsenosť. Kedykoľvek sa správne 
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rozhodneme pre dobrú vec, delíme sa niekým, kedykoľvek prejavíme súcit, lásku, či odpustenie,… cítime vo svojom vnútri 
pocit šťastia, pokoja a radosti. Prostredníctvom týchto zážitkov môžeme pomôcť mladým ľuďom spoznať duchovnú realitu, 
ktorá je prameňom týchto skúseností a ktorá sama tvorí univerzálnu skúsenosť ľudstva, ktorú skauti zdieľajú spolu s ostatnými. 

V závere skauting privádza mladých ľudí k tomu, aby logicky zavŕšili svoju duchovnú skúsenosť skúsenosťou náboženskou 
a zakotvili ju tak vo svojom konkrétnom náboženstve. 

Súhrnne preto môžeme skonštatovať, že duchovná výchova v SLSK má dve základné stránky: 

DUCHOVNÁ DIMENZIA NÁBOŽENSKÁ DIMENZIA 
Realizuje ju skauting vlastnými silami a prostriedkami. 

Spočíva v objavovaní a prežívaní duchovnej reality, ktorá sa 
ukrýva za materiálnym svetom. 

Realizuje ju skauting v spolupráci s cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami. 

Spočíva v zavŕšení duchovnej skúsenosti v konkrétnom 
náboženstve mladého človeka prostredníctvom prehlbovania 
žitia duchovnej reality a prijímania z toho plynúcich záverov 
pre praktický život. 

 

Vzťah medzi oboma dimenziami by sme mohli znázorniť nasledovne: 

 
Skauting teda nie je náboženstvom, ani sa nesnaží náboženstvo nahrádzať. Jednoducho sprostredkováva mladým 
ľuďom príležitosť prežitia duchovnej skúsenosti a vedie ich k tomu, aby ju následne zavŕšili vo svojom náboženstve. 
V prípade, že mladý človek je mimo akéhokoľvek náboženstva, vedie ho k tomu, aby sám hľadal a našiel spôsob, ako zavŕšiť 
svoju skúsenosť v náboženstve, ktoré pokladá za najvhodnejšie, alebo prípadne aj mimo neho. 

VZOREC DUCHOVNEJ VÝCHOVY: 

V kocke môžeme duchovnú výchovu vyjadriť nasledovným „vzorcom“: 

DR = 5W + DD2; kde: 
DR = duchovný a morálny rozvoj; 

5W = 5 „W“ (porov. nasl.); 

DD2 = Duchovné dedičstvo (náboženstvo) „na druhú“ (umocnené);  

 
VŠEOBECNÝ DUCHOVNÝ PROGRAM – „5W“ 

 

Pri otváraní sa duchovnej skúsenosti nám môžu napomôcť nasledovné nástroje, označované súhrnne ako „5W“ podľa 
začiatočných písme ich anglických ekvivalentov: 

WISDOM – MÚDROSŤ 
Je to múdrosť založená nie na vedomostiach, ale na vnútornej skúsenosti dobra a zla, na skúsenosti nášho vnútorného 
života. Spočíva v schopnosti sebadisciplíny založenej na poznaní svojich cieľov, stotožnení sa s nimi a s prostriedkami 
potrebnými na ich dosahovanie. 

ČESŤ 

Česť býva definovaná ako „vedomie hodnoty“ seba a ostatných ľudí. V prípade ostatných ľudí sa prejavuje úctou, 
v prípade nás samých sa prejavuje ako zmysel pre česť.  

Tak, ako vo vzťahu k ľuďom, ktorých si vážime, sa správame akosi samozrejme s patričnou úctou a ohľadom; vo vzťahu 
k ľuďom, o ktorých si myslíme, že nestoja za nič, sa správame s patričnou povýšenosťou a pohŕdaním.  
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Platí to aj vo vzťahu k nám samým: ak si sám seba necením a nevážim vo svojich vlastných očiach, tak ma netrápi ani zlo, ani 
podlosť, ani nespoľahlivosť, či zrušenie slova – veď aj tak „som zlý“ a za nič nestojím… Ak ale mám vedomie svojej hodnoty 
– „som človek“, „som skaut“, „som kresťan“ a pod. – uvedomujem si aj to, že niektoré skutky sú v tomto smere pod moju 
úroveň a naopak, moja úroveň odo mňa určité skutky a postoje vyžaduje: napríklad je pod moju úroveň niečo ukradnúť 
rovnako, ako moja „úroveň“ vyžaduje, aby som dodržal dané slovo a pod. 

Je to vlastne hrdosť na to, čím som, ktorá ma vedie k čestnému jednaniu. Je to vnútorný motív (na rozdiel od vonkajšieho, 
ako je strach, hanba a pod.) a ako taký je cieľom skautskej výchovy. 

Pre rozvinutie cti u mladých ľudí je preto vhodné urobiť nasledovné: 

• Rozvíjať vedomie toho, že každý človek je dobrý a cenný bez ohľadu na skutky a správanie. Skutky a správanie sa 
môžu meniť, ale človek je vždy ten istý: dobrý, cenný a hodný najhlbšej úcty. Túto skutočnosť najlepšie vyjadríme tým, že 
svoj priateľský a partnerský vzťah k mladým ľu´dom nezneužijeme na ponižovanie a posmech, ale ho naplníme viditeľnou 
úctou ku každému jednému zverencovi, ale aj ku každému inému človekovi. Znamená to vyhnúť sa posmievaniu, 
ponižovaniu, ohováraniu, či dokonca vynadaniu a vôbec všetkému, čo by nebolo hodné rozhovoru so skautom rovnako, ako 
s prezidentom republiky, či človekom, ktorého si najviac zo všetkých ctíme a vážime. 

Poznámka:V prípade kresťanských skautov vedieme mladých ľudí k vedomiu, že sú Bohom stvorení a teda chcení, že sú Bohom 
milovaní a majú v Jeho očiach dostatočnú cenu nato, aby sa kvôli nim stal človekaom a zomrel za nich na kríži. 

• Rozvíjať zdravé sebavedomie. Pozor – nezamieňajme si ho s pýchou a namyslenosťou! Pýcha spočíva v tom, že sa 
usilujeme byť viac, než skutočne sme. To dosahujeme tým, že sa usilujeme ostatných ponižovať – či už navonok, alebo len 
v našej mysli – aby sme tak nad nimi vynikli. Spočíva podstatne v porovnávaní sa a v tom, kto je väčší a kto je menší. 
V konečnom dôsledku je prejavom strachu z menejcennosti a potreby potvrdzovať si, že za niečo stojím. Sebavedomie 
naopak stojí na vedomí vlastnej hodnoty, ktorá je nezávislá na ostatných, pretože spočíva v tom, čím som sám v sebe (resp. 
je odvodená od Boha, ktorý všetkých ľudí rovnako miluje). Nepotrebuje sa porovnávať s inými. Uznáva hodnotu a cenu 
iných rovnako, ako si je vedomá vlastnej hodnoty. Ostatní nie sú konkurenti, ale partneri. Nepotrebuje preto ponižovať, ale 
naopak vzdáva úctu všetkým ostatným. 

• Rozvíjať hrdosť na to, čím som. Je to stará diléme medzi „byť, alebo mať.“ Ak si človek myslí, že nič neznamená, 
usiluje sa to kompenzovať tým, aby svoju dôležitosť dokázal aspoň tým, čo všetko má: drahé veci, peniaze, postavenie, 
moc… Skauting vedie mladých ľudí k tomu, aby sa usilovali v prvom rade byť: osobnosťami, mužmi a ženami charakteru 
a zásad, ľuďmi vyrovnanými, vzdealnými, múdrimi,… Musíme preto mladých ľudí viesť k tomu, aby si uvedomovali to, 
čím sú, čím sa stávajú, aby to dokázali patrične oceniť a aby sa tak učili byť hrdí na to, čím sú. Učme ich hrdosti nato, že sú 
skautmi, hrdosti na svoju vieru, hrdosti na to, čo dokážu – ale hrdosti, nie pýche! 

Poznámka: hrdosť na to, že sme skauti vyžaduje, aby v prvom rade bolo na čo byť hrdí… Znamená to, že musíme dbať nato, 
aby aj samotné hnutie bolo niečím, na čo môžeme byť právom hrdí. O tomto probléme viac v kapitole „Skauting je výberový“. 

SPRAVODLIVOSŤ 

V starom rímskom práve je definovaná ako ochota dať každému to, čo mu patrí. V širšom zmysle to znamená aj dopriať 
každému to, čo by sme si aj my dopriali. Kresťanstvo pozná staré biblické pravidlo: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili 
vám, robte aj vy im.“ (Matúšovo evanjelium 7,12). 

Tento postoj spravodlivosti bude fungovať bezchybne u každého normálneho človeka. Nebude už ale fungovať napríklad 
u masochistu – pre neho by totiž tento princíp znamenal spôsobovať iným ľuďom utrpenie, keďže on sám po ňom túži 
a považuje ho za príjemné! 

Je preto nutné zakomponovať toto pravidlo spravodlivosti do kontextu morálneho zákona, ktorý v tomto smere môžeme 
hodnotiť ako akýsi „súhrn“ prianí a želaní ľudstva ako takého. 

Túto predstavu v podstate vyjadruje aj Kant, keď vraví, že naše konanie by malo byť také, aby sa norma nášho konania 
mohla stať kedykoľvek všeobecným zákonom, platiacim pre celé ľudstvo. 

Príklad: 

Prídete na štadión a vidíte, že pred pokladňou je strašne dlhý rad na vstupenky. Zrazu na vás spredu zamáva kamarát 
a volá vás, aby ste išli k nemu – čiže „predbehli sa“. Urobiť to? Hodnotenie z jednotlivých hľadísk je jasné: 

• Želal by som si ja, aby sa ľudia predo mňa predbiehali? Nie. 

• Je prípustné, aby sa predbiehanie stalo všeobecným zákonom – teda aby sa predbehli všetci? Nie. 

Znamená to teda, že takéto konanie by bolo nespravodlivé. Preto pozdravíte kamaráta a vysvetlíte mu, že z dôvodu 
spravodlivosti si radšej na lístok počkáte v rade tak, ako každý iný. 

Je jasné, že tento postoj nemusí byť vždy príjemný. Aby sme mladých ľudí naučili konať spravodlivo, je potrebné rozvíjať 
nasledovné: 

• Zmysel pre česť: porov. vyššie. 
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• Schopnosť uprednostniť „správne“ pred „pohodlným“. Odklad uspokojenia a schopnosť zrieknuť sa uspokojenia 
v prospech toho, čo je v danom okamihu správne, užitočné a spravodlivé, je jedným zo základov morálneho jednania. 
Znamená to: 

o  Rozvíjanie vedomia pre hodnoty, ktoré sú dôležitejšie ako „uspokojenie“: česť, spravodlivosť, dobro 
a pod. Vedenie k tomu, aby mladý človek tieto hodnoty uprednostňoval pred okamžitým uspokojením svojich 
túžob a chúťok. 

o  Sebadisciplína a sloboda: stará prax sebazapierania (v skautských podmienkach oživovaná napr. v 
„bobríkoch“), ktorej cieľom nie je trýzniť sa, ale prostredníctvom „abstinencie“ od určitých príjemností (a 
často aj závislostí) ako sú jedlo, hudba, zábava, pohodlie, leňošenie a pod. znižovať svoju mieru závislosti na 
týchto veciach a zvyšovať tak svoju schopnosť zriekať sa ich v prospech dobrého a užitočného. Vlastne 
schopnosť sebaprekonania a obety. Podobne to platí aj v oblasti bolesti a utrpenia – dá sa povedať, že 
starobylá tradícia pôstu vytvárala „umelé“ a neškodné utrpenie, ktorého prekonávaním sa človek učil 
vysporiadať so skutočnou bolesťou a utrpením, ktoré od neho občas život vyžadoval. 

•  Empatia: schpnosť vžiť sa a vcítiť sa do situácie druhého človeka. Uschopňuje nás lepšie pochopiť, čo druhý človek 
prežíva a presnejšie tak odhadnúť, čo by sme si my na jeho mieste želali (a čo si teda pravdepodobne aj on praje od nás). 

• Poznávanie etického zákona: porov. nasl. 

MORÁLNY ZÁKON 

PRIRODZENÝ ZÁKON 

„Prirodzený (mravný) zákon je závažie v duši človeka, ktoré ho tiahne k dobru. Preto beda človekovi, ktorý sa usiluje 
zastaviť toto závažie, odstrániť jeho blahodarný vplyv v duši. Potom sa človek strmhlav rúti do mravnej skazy. A pretože 
nikto sa nepomstí tak, ako prírodana každom, kto sa ju pokúša oklamať, alebo sa vymaniť z jej vplyvu, nemôže človek, 
ktorý prestupuje prirodzený zákon, očakávať nič dobrého. Nie je možné upierať tomuto zákonu platnosť, ani ho nie je 
možné čiastočne zrušiť, ani ho úplne odstrániť, ani nemôžeme byť ľudom, či senátom od tohto zákona 
oslobodení.“(Cicero: O štáte) 

Prirodzený zákon odráža v sebe základné ciele, ktoré človek v sebe má. Sú tri: 

•  zachovanie seba; 

•  zachovanie rodu; 

•  sklon k dobru, k poznaniu pravdy, k životu v spoločenstve (komunite – porov. časť „Družinový systém“), k realite, ktorá 
ho presahuje (duchovno). 

Prvé dve máme spoločné so všetkými živými tvormi, tretí cieľ je ale vlastný iba človeku. Nie je možné tento zákon zmeniť, 
ani zrušiť – hoci je možné ho prehlušiť a utlmiť, aj keď len na čas. Poznáme ho všetci v hrubých rysoch minimálne ako 
niečo, čo nás pohýňa konať dobro a vyhýbať sa zlu, nebyť sebecký, chrániť život svoj a život druhých, byť vďačný,… 

Tieto základné pravidlá sú ale skutočne základné – teda vyžadujú, aby sme v sebe tento zákon ďalej rozvíjali 
a zdokonaľovali prostredníctvom poznania a skúsenosti. 

POZITÍVNY ZÁKON 

Je to zákon vyhlásený ľuďmi – či už štátom, organizáciou, náboženstvom,… Nie je vrodený ako prirodzený zákon. Tento 
zákon spravidla zdokonaľuje prirodzený zákon a robí ho jasnejším, citlivejším a zrozumiteľnejším.  

Na druhej strane ale zákon môže aj deformovať a viesť k popretiu práva. Musíme sa preto učiť rozlišovať medzi tým, čo je 
„právo“ a čo je „zákon“: právo (spravodlivosť) by mala byť vyjadrená v zákonoch a zákony by mali vyjadrovať a chrániť 
právo, ale nie je to tak vždy. V čase fašizmu napríklad zákony nariaďovali deportácie do koncentračných táborov, v čase 
komunizmu zákony zriaďovali „gulagi“ a obmedzovali slobodu ľudí. Stáli proti právu. Výhovorka: „konal som podľa zákona“, 
„dodržiaval som predpisy“ a pod. preto neobstojí – dôkazom toho bol aj Norimberský proces s vojnovými zločincami, ktorí 
všetci „iba plnili zákony“, konali ale v rozpore s právom a preto boli – hoci nevykonali nič nezákonné – súdení a odsúdení. 

Cieľom nášho konania teda nie je dodržiavanie zákonov, ale konanie spravodlivosti, ktorú by mali zákony vyjadrovať 
a chrániť. Práve preto je ale potrebné mať cit pre skutočné právo (spravodlivosť) a vedieť, kedy je v záujme práve nutné porušiť 
zákon, ktorý k nemu (hoci len v danom okamihu) nevedie! 

Zákon, ktorý nevedie k právu, sa definuje ako nespravodlivý zákon. Aby bol zákon spravodlivý, musí sĺňať tri požiadavky: 

•  musí sa zhodovať s prirodzeným zákonom (to porušovali napr. zákony zakazujúce, alebo obmedzujúce slobodu, či 
náboženské vyznanie – komunizmus); 
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•  musí viesť k všeobecnému spoločnému dobru (to nespĺňali napr. zákony o rasovej diskriminácii – fašizmus, apartheid); 

•  neprekračuje prirodzené ľudské možnosti (to porušovali napr. zákony o „kontingentoch“ – odvádzaní naturálií 
súkromných roľníkov – v komunistickom režime, ktorých cieľom bolo práve roľníkov zničiť a vyhladovať). 

Ak zákon niektorú z týchto požiadaviek naspĺňa, je nespravodlivý. 

SVEDOMIE 

Úzko súvisí so zákonom prirodzeným, aj pozitívnym, ako aj s vedomím spravodlivosti. Svedomie je realita, s ktorou máme 
skúsenosti všetci. Sloboda svedomia je v našej spoločnosti jedna z tých, ktoré sú najviac cenené. 

Základ teórie svedomia položil Aristoteles. Tvrdil, že človek má rozum teoretický, ktorý spoznáva dobro a zlo ako také; 
a rozum praktický, ktorý na základe poznaného dobra rozhoduje, čo konať a ako sa zachovať v danej konkrétnej situácii. Z toho 
vyplýva, že: svedomie je praktický úsudok, ktorým človek poznáva, či konkrétne jednanie, ktoré zamýšľa vykonať, 
alebo práve vykonáva, alebo už vykonal, je morálne dobré, alebo zlé. 

Svedomie môže byť predchádzajúce – ozýva sa ešte pred tým, ako skutok začneme konať; alebo následné – ozýva sa vo forme 
chvály, alebo výčitiek až pot om, čo bol skutok vykonaný. Našim cieľom je vypracovať si svedomie predchádzajúce. 

Svedomie je autonómnou normou konania: Listina základných práv a slobôd hovorí: „Sloboda myslenia, svedomia 
a vyznania je zaručená.“ (Čl. 15/1). Znamená to, že ak nie som presvedčený, že skutok je v súlade s mojim najlepším 
svedomím, nemal by som ho konať. Teda to, čo neschváli svedomie, ma nemôže nijako zaväzovať – aj keby to bol práve 
zákon, či iná norma! 

Neznamená to, že svedomie sa rozhoduje vždy naprosto správne. Svedomie ako úkon praktického rozumu je závislé na 
poznaní teoretického rozumu. Poznanie, ktoré nadobúdame, morálne zásady, ktoré prijímame – to všetko naše svedomie 
formuje a vychováva a robí ho stále funkčnejším nástrojom konania dobra. Každý človek je povinný vychovávať svoje 
svedomie tak, aby bolo čo najzdravšie a čo najcitlivejšie.  

Je potrebné vyhýbať sa svedomiu škrupulóznemu, úzkostlivému, ktoré je prehnane citlivé aj na najmenší podnet a neustále 
sa sužuje kvôli zanedbateľným maličkostiam. Je spravidla výsledkom prehnane prísnej, autoritatívnej rodinnej výchovy, kedy 
je veľmi veľa zakázané a málo dovolené. 

Rovnako je ale potrebné sa vyhýbať aj príliš širokému, laxnému svedomiu, ktoré naopak každé svoje konanie neustále 
zľahčuje („veď sa nič strašné nestalo“), ospravedlňuje („to on je na vine“, „to iba náhodou“, „ja za to nemôžem“), z ničoho si 
nerobí ťažkú hlavu. Veľmi často sa pokúša zvaliť vinu na druhých. Je spravidla výsledkom príliš voľnej výchovy, kedy rodičia 
mladého človeka v ničom neobmedzovali, nestanovili mu žiadne pevné hranice a nedali mu tak nijakú (alebo len veľmi malú) 
oporu pre svoje jednanie a ponechali ho tak v chaose (porov. časť „Družinový systém“ – etapy duchovného rozvoja 
jednotlivca). 

Zdravé svedomie veci ani nekomplikuje (ako škrupulózne), ani nezjednodušuje (ako laxné), neuchyluje sa ku krajnostiam, 
berie veci také, aké skutočne sú s plnou zodpovednosťou. Zostáva rozumné, neodsudzuje ani nezapiera, má porozumenie aj 
odvahu, zlé skutky spoznáva, odmieta a zbavuje sa ich, vie odpúšťať a vie oceniť. Nie je „darom nebies“, ale plodom 
starostlivej sebavýchovy. 

RIEŠENIE MORÁLNYCH PROBLÉMOV 

Je to vlastne obdoba „Problem solvingu“ (porov. časť „Družinový systém“).  

Je dôležité naučiť mladých ľudí jednoduchej a účinnej schéme prístupu k morálnym problémom a dilémam. Najprv je to 
precvičovanie si tejto schopnosti na špeciálnych na to určených príbehoch, ktoré predkladajú na prvý pohľad nie ľahko 
riešiteľný morálny problém. Príbeh prednesieme družine a necháme mladých ľudí pracovať podľa nasledovnej schémy: 

• V čom je podstata problému? 

• Čo cítia jednotlivé postavy príbehu (empatia)? 

• Aké riešenia nás napadajú (brain storming)? – zozbieranie čo najväčšieho počtu možných riešení. 

• Ktoré riešenia nie sú realistické, alebo neriešia samotný problém (napríklad pred ním len uhýbajú)? 

• Ktoré z riešení prinesie najviac dobra (alebo aspoň najmenej zla, ak sa tomu nedá nijako vyhnúť) čo najväčšiemu 
počtu ľudí? 

Podobný spôsob postupne zavádzame aj pri riešení konkrétnych otázok v družine a v oddiele. Smerujeme k tomu, aby sa 
tento spôsob myslenia stal pre mladých ľudí prirodzený a aby ho používali úplne normálne aj vo svojom bežnom živote. 

WORK – PRÁCA 
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Je to skúsenosť života v malej skupine, kde každý človek osobne prispieva k dosahovaniu spoločných cieľov a 
skvalitňovaniu spoločného života. 

Je potrebné si jasne uvedomiť, že to nie sú ani tak samotné aktivity, ktoré majú výchovný význam, ako skôr skúsenosť, ktorú 
sprostredkúvajú a ktorú mladý človek zažíva počas aktivity. Ak chceme, aby aktivita bola viac výchovná, treba umocniť a 
obohatiť skúsenosť, ktorú sprostredkuje! 

Aby spoločné aktivity v družine prinášali svoje ovocie, je potrebné dbať na nasledovné: 

• poskytovať širokú ponuku aktivít: v skupine, ktorá sa zameriava len na niekoľko aktivít (napr. iba aktivity v prírode + 
manuálne aktivity) nedosiahneme plnú variabilitu všetkých 5 „W“. 

• vyskúšať nové a strhujúce aktivity: niektoré skupiny majú síce široký záber aktivít, ale v rámci týchto kategórií sa 
spravidla opakujú stále rovnaké aktivity. Tam sa potom vytráca celkové zanietenie, niet tam nič nového, nič objavného… 

Podobne aby spoločný život v družine prinášal svoje plné ovocie, je potrebné, aby družina stále viac smerovala od 
skupiny k tímu a ďalej až ku komunite, ktorá je zdrojom pravdepodobne najsilnejšieho duchovného zážitku (s výnimkou 
mystickej extázy…), pretože sprostredkúva skutočnosť autentickej lásky (porov. časť „Družinový systém“) 

V zásade môžeme duchovnú skúsenosť sprostredkovať cez: 

• Vyslovene duchovne orientované aktivity (napr. meditácia, dumka,…). 

• Bežné skautské aktivity (napr. hry, skautská zručnosť,…), ktoré by mali byť stavané tak, aby väčšina (!) z nich mohla 
viesť až ku určitej forme vnútornej duchovnej skúsenosti a bola do tohto štádia aj reálne dovedená. 

• Komunita. 

REFLEXIA 

Je v tomto smere silným nástrojom. Každá ucelenejšia aktivita (od programového cyklu cez letný tábor až ku družinovke, či 
veľkej poľnej hre) by mala prirodzene vyústiť do reflexie, kedy hodnotíme aktivitu a hlavne sami seba počas aktivity. 

(Viac o týchto veciach nájdete v časti „Učenie sa činnosťou“.) 

RITUÁL 

Rituál – to je obrad, opakovaný so železnou presnosťou. Poznáme ho všetci: rituál večernej rozprávky na dobrú noc, rituál 
nedeľného obeda, v skautskej oblasti je rituálom družinovka s jej pravidelne sa opakujúcimi obradmi: postavíme sa do kruhu – 
zvláštny družinový pozdrav – pokrik –, … Tak, ako matka pri večernej modlitbe spolu so svojim dieťaťom hlboko prežíva 
skutočnosť, že jej dieťa je Božím darom (hlbšie, než keby o tom hodinu čítala učenú a rafinovanú vedeckú štúdiu!), tak aj rituál 
Gilwellského kruhu pri dohárajúcom snemovom ohni hovorí o priateľstve a spolupatričnosti určite viac a hlbšie než hodinová 
prednáška (ktorá ale spätne pomohla tento zážitok pripraviť – inu, všetko sa navzájom krásne dopĺňa…).  

Dokážme vedome využívať mocný nástroj rituálu! Dávajme pritom pozor na to, aby sme:  

• rituál nezavádzali proti vôli mladých ľudí;  

• aby nebol iba improvizovaný, ale dobre pripravený a skutočne obradne prevedený;  

• ak je periodický (napr. rituál rannej rozcvičky), tak aby bol realizovaný zo železnou pravidelnosťou a nemennosťou, 
platnou pre rituál.  

Nakoniec si uvedomme, že krátkym, jednoduchým a predsa mocným rituálom sa môže – s trochou inteligentnej pomoci – 
stať čokoľvek: hoc´ aj vydávanie jedla pri poľnej kuchyni na tábore, bodovanie stanov, nosenie vody do kuchyne… stačí len 
vytvoriť niekoľko obradových gest, úkonov, zoradiť ich do krátkeho a pravidelne sa opakujúceho obradu… a aj tak 
nepopulárna vec ako upratovanie stanov na tábore sa môže premeniť na slávnostný obrad, ktorý vštepí ideu Čistoty do 
(pod)vedomia ľudí viac, než „mravokárne“ kázanie na rannom, či večernom nástupe! O skautingu sa často hovorí, že je 
založení na súťažení, ale práve rituál môže byť motívom ešte silnejším (a asi aj ušľachtilejším) než súťaženie! 

WONDER – ÚŽAS 
Je skúsenosť objavovania zázrakov prírody a života, pochopenie miesta, ktoré ľudstvo zaujíma vo svete prírody. 

V súčasnosti žijeme spravidla v umelom svete civilizácie, kde veľmi niet nad čím žasnúť. Práve v tomto smere je cieľom 
skautingu napomôcť mladému človekovi objaviť skutočnú krásu, ktorú v sebe obsahuje príroda a vesmír a naučiť sa nad ňou 
žasnúť. Znamená to nasledovné: 
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• Učiť sa žasnúť: v minulosti človek chápal seba ako súčasť väčšieho celku prírody (vo filme „Krokodíl Dundee“ na 
otázku, či si myslí, že pôda v Austrálii patrí domorodcom, odpovedá Dundee príznačne: „Nie. Oni patria k pôde.“). 
V súčasnosti už príroda pre nás nepredstavuje tajomstvo a preto sa vytráca úcta i úžas k prírode. Súčasný človek kladie do 
centra seba (čiže už to nie je človek, ktorí je hosťom na zemi, ale zem, ktorá je majetkom človeka). Odtiaľ je už len krok 
k naprosto utilistaristickému pohľadu na prírodu ako na prostriedok pohodlia a zbohatnutia. Tu niekde pramenia všetky 
ekologické problémy súčasnosti. Naučiť sa žasnúť – to znamená zosadnúť z trónu, postaviť sa maličký pred Vesmír, pred 
Prírodu, ktoré sú nekonečne väčšie a majestátnejšie než človek a v postoji pokornej úcty „kontemplovať“ krásu sveta, ktorá 
je odrazom krásy duchovnej reality za ním. 

• Uveriť kráse: V súčasnosti sme civilizácia, ktorá potláča všetko ostatné na úkor chladnej racionality - city sú niečo, za čo 
sa hanbíme (napr. plakať na verejnosti - hoci napr. v Homérovej dobe taký Achilles, či Agamemnon veselo plakali a nič im 
to neubralo na veľkosti Héroov…) a čo považujeme za menejcenné: rozumovo menej vyvinutý človek je považovaný za 
"retardovaného", zatiaľ čo nad citovou nevyvinutosťou sa ani nepozastavujeme a ich rozvoj je na samotných školách 
chápaný ako čosi vedľajšie, dokonca ani neznámkované… Druhým problémom je ľudská povrchnosť. Sme denne 
bombardovaní desiatkami informácií o vojnách, katastrofách, obetiach na životoch… keby sme to všetko mali skutočne do 
hĺbky prežívať, tak by sme sa do týždňa zbláznili. Preto sme si vytvorili obranný reflex povrchnosti, ktorý spôsobuje, že 
tieto veci prejdú len našim rozumom a zvyšku osobnosti sa nedotknú. Problémom ale je, že nielen tieto veci… Skauting tu 
robí veľa práve tým, že privádza ľudí ku kráse prírody a umožňuje im objaviť túto krásu - hodnotu, ktorá sa z našej 
spoločnosti takmer vytráca (viac si ceníme veci originálne, šokujúce…). Žasnutie nad krásou prírody je už 
predstupňom náboženskej meditácie. V okamihu, keď zostaneme stáť očarení západom slnka, neopakovateľným čarom 
planúceho ohňa, fascinujúcou silou rútiacej sa búrky, krásou hudby - vlastne už meditujeme. V takýchto okamihoch už 
neanalyzujeme vnem (nepočítame v duchu rýchlosť vetra, ani si fyzikálne nezdôvodňujeme farbu a tvar zapadajúceho 
slnka), nedotýkame sa ho rozumom; ale naopak - vnímame ho celou bytosťou, mlčiac, nemysliac, nechávajúc na seba vnem 
pôsobiť v celej jeho sile až do hĺbky svojej bytosti. V istom zmysle to už dokonca je akási náboženská meditácia, pretože 
to, čo nás ohromuje, nie je prúd fotónov, či valiace sa masy vzduchu, ale v nich vyjadrená KRÁSA - nehmatateľná, 
transcendentná a predsa naprosto reálna a zakúsiteľná. 

• Vytvorenie ticha a prázdna: Súčasný človek sa najskôr podobá človeku s walkmanom a slúchadlami ("blbákmi") 
uprostred lesa: ak chce počuť spev vtákov, musí si najprv zložiť slúchadlá… Sme navyknutí na neustály prílev vnemov. 
Nerobí nám problém súčasne sa učiť, počúvať rádio a ešte sa s niekým rozprávať. V spúste domácností od rána do večera 
beží TV, hodiny trávime pri počítačoch, naše domy sú preplnené vecami, ktoré náruživo zhromažďujeme a zamestnávame 
sa nimi, každá sekunda nášho času je zadelená medzi prácu, záľuby, povinnosti… Naopak, duchovná skúsenosť potrebuje 
čo najväčšiu mieru mlčania, vnútornej vyprázdnenosti a pokoja. Skauting tu môže pôsobiť práve tým, že človeka 
odvádza od tohto schizofrenického mumraja našej pseudokultúry a privádza ho späť k prírode, k jednoduchému a 
neunáhlenému životu, k tichu a odlúčenosti od "hlásnych trúb" civilizácie. Podobne výchova k nenáročnosti, 
skromnosti - to všetko pripravuje cestu pre duchovný zážitok. 

• Prechod od "rozptýlenia" k "usobranosti". Súčasná civilizácia je civilizáciou rozptýlenia - tomuto cieľu slúži takmer 
všetko: médiá, zábava, šport, záľuby… Výsledkom je človek, roztrieštený medzi milión vecí a v podstate odcudzený sebe 
samému. Pre väčšinu ľudí je dokonca trýznivým zostať čo len hodinu v tichu a mlčaní sám so sebou. Ak k tomu príde, 
hneď sa usilujú tento stav zahnať činnosťou, pustením rádia, televízie… Duchovno je naopak jednoznačne oblasťou 
usobranosti. Na vnímanie duchovna máme v sebe zakomponovaný zvláštny zmysel: tak ako svetlo vnímame zrakom a 
zvuk sluchom; duchovno (Boha) vnímame srdcom - nie srdcom v zmysle sídla emócií, ale srdcom v zmysle bytostného a 
najhlbšieho centra ľudskej bytosti. Ak chceme človeka pripraviť na stretnutie s duchovnou realitou, musíme mu pomôcť 
objaviť svoje srdce: Tu je možné pôsobiť prostredníctvom dumiek, ktoré človeka privádzajú k tomu, aby do hĺbky prenikal 
do rozoberanej témy namiesto jej povrchného "odbavenia". Rovnako skúšky samoty (napr, Tri orlie perá), hlavne ak sú 
zamerané na to, aby dotyčný počas osamelého pobytu zachytával do zápisníka svoje pocity, vnemy a vôbec, svoje vnútro, 
napomáhajú uvedomeniu si svojho vnútra. Podobne monotónna manuálna práca (pílenie dreva na tábore, práca v 
záhrade…) je oddávna považovaná všetkými rádmi za nesmierne cenný nástroj sebauvedomenia - ak nie je rušená 
rozhovorom, hudbou a je konaná sústredene a „duchovne“ v skutočnom mlčaní. 

WELCOME – OTVORENOSŤ 
Otvorenosť je základným predpokladom vzniku komunity, ktorá je nevyhnutná pre plné dozretie osobnosti človeka. Bez 
otvorenosti nie je možné priateľstvo, nie je možný rodinný vzťah, nie je ani možný život družiny. 

Otvorenosť znamená obojstrannú zraniteľnosť: jednak schopnosť otvoriť sa a ukazáť tak navonok (v rámci 
spoločenstva) aj svoj strach, smútok, bolesť a slabosť; jednak ochotu byť otvorený voči bolesti, utrpeniu a slabosti 
druhých a nechať sa nimi zraniť. Prirodzene, otvorenosť a zraniteľnosť neznamená len príliv bolesti – znamená to daž 
druhým podiel aj na svojom šťastí a na svojej radosti a naopak mať podiel na ich radosti a šťastí. Ale jedno bez druhého nie je 
možné. Byť otvorený preto znamená „radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi“ (Biblia, List Rimanom 12,15). 

Znamená to dve veci: 

• Učiť sa radovať s radujúcimi: v tom nám občas bráni závisť. Závisť je často nazývaná „najhlúpejšou neresťou“, pretože 
človeku nič neprináša (na rozdiel od napr. prežierania, kde sa aspoň najeme…). Je to smútok nad úspechom, či dobrom 
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iného v presvedčení, že ten druhý dostal viac, než my, že má niečo, čo by malo patriť nám. Ako vidieť, zdrojom je zase 
pocit menejcennosti, či ukrivdenosti. Pomocou v tomto smere je budovanie zdravého sebavedomia (porov. vyššie). 

• Učiť sa plakať s plačúcimi: čiže mať súcit s bolesťou, slabosťou a utrpením druhého. Je vhodné preto občas mladých ľudí 
zaviesť do prostredia, kde je možné uvidieť aj „tú druhú“ stránku života: detsý domov, domov dôchodcov, nemocnica, 
ústav pre mentálne postihnutých, väzenie… Našim cieľom je prebudiť súcit, prameniaci v empatii a smerujúci ku 
konkrétnej reakcii: ak „plačeme“ spolu s hladujúcim, tak nie preto, aby sme zomreli spolu s ním, ale aby nás to pohlo 
pozvať ho na obed k nášmu stolu! 

• Otvorenosť voči tým, ktorí sú rozdielni: viesť k chápaniu odlišnosti ako obohatenia, nie ako prekážky.  

WORSHIP – CHVÁLA 
Gerhard von Rad píše: „Chvála je najvlastnejšou formou ľudskej existencie. Chváliť a neschopnosť chváliť proti sebe stoja ako 
život a smrť.“ Sinclair Lewis hovorí, že „chvále nie je nič iné, než počuteľné vnútorné zdravie“. Len tam, kde je smrť, už 
neexistuje chvála. Kde je život, tam je aj chvála. Človek musí neustále niečo vyvyšovať, obdivovať, uctievať. Bez chvály 
a vyvyšovania degeneruje, stáva sa mrzutým a nespokojným. Stáva sa z neho snob, ktorý vždy a všade niečo vytýka. 

Je rozdiel medzi vďakou a chválou. Vďaka je svojim spôsobom zameraná na nás: ďakujeme za niečo, čo sme dostali my. Keby 
sme to nedostali, neďakovali by sme. Pri chvále sme ale úplne zameraní na toho, koho oslavujeme. Oslavujeme ho nie preto, že 
niečo pre nás urobil, ale jednoducho preto, že je úžasný, že je krásny, že je hodný chvály. 

V tomto poslednom „W“ sa už dotýkame druhej stránky duchovnej výchovy – náboženskej stránky. Je to vlastne vyjadrenie 
svojej chvály a oslavy Bohu (bohom, duchovnému princípu), ktorý je (sú) pôvodcom krásy, ktorú okolo seba vnímame. 

Chvála a oslava môžu mať dvojakú podobu: 

• Neformálna: je to spontánna oslava a chvála tvárou v tvár prežívanej kráse, či radosti. 

• Formálna: ide o formu „skautskej ekumenickej bohoslužby“, kedy spločne – mimo rámec nejakého konkrétneho 
náboženstva a jeho obradov – oslavujeme a chválime Boha (bohov, duchovný princíp). Forma závisí od zúčastnených 
a toho, čo majú spoločné. V praxi sa „bohoslužby“ odohrávajú v schéme 6 postupných krokov: 

o zhromaždenie sa; 

o skupina reflektuje skúsenosť, ktorú prežila a hľadá jej význam; 

o význam je vyjadrený prostredníctvom slov, piesní a symbolov; 

o jednotlivci sa sústreďujú na transcendentno, posvätno, smerom k Bohu. Počúvajú, modlia sa, vzdávajú 
vďaky; 

o každý jednotlivec uvažuje nad dôležitosťou toho, čo prežíva, voči skupine a voči svojmu vlastnému životu; 

o každý jednotlivec vo svojom živote žije to, čo v „bohoslužbe“ slávil; 

Veľmi intenzívne môžeme túto chválu navodiť prostredníctvom meditácie – či už obrazovej, meditácie nad slovom, 
príbehom… 

Toto spoločné slávenie môže niekedy narážať na ťažkosti, najčastejšie tieto: 

• neveriaci sú občas „blokovaní“ slovom „Boh“ ktoré potom vedie k zrieknutiu sa spoločne náboženských (posvätných) a 
transcendentných prvkov uctievania, čo nie je zrovna najlepšie riešenie…; 

• rešpekt k názorom a presvedčeniu ostatných a strach z dotknutia sa citlivých problémov vedie k redukcii všetkého v 
záujme prispôsobiť sa najnižšej spoločnej úrovni; 

• neprítomnosť jasného rozlíšenia medzi duchovnom a náboženstvom môže viesť k zavrhnutiu obojeho, najmä ak 
dotyčný nemá možnosť (či chuť) k náboženskému záväzku; 

Taktným prístupom je možné tieto problémy vyriešiť bez toho, aby sa niekto cítil duchovne znásilňovaný a druhý naopak 
obmedzovaný. 

NIEKTORÉ ĎALŠIE PROBLÉMY V TEJTO OBLASTI: 
Existencia Boha (duchovného princípu) je síce dokázateľná, nie je ale evidentná. O Bohu (duchovne) je teda možné 
pochybovať, odmietať jeho existenciu, či mať k nej ľahostajný postoj. Príčin je niekoľko: 

• Vedomie "poznám plnú pravdu" - vyskytuje sa u ateistov ("som spokojný s tým, ako žijem a nepotrebujem hľadať niečo 
iné") rovnako ako u veriacich ("som veriaci, poznám pravdu a preto viac hľadať nemusím") a následné zanechanie 
hľadania pravdy. Úloha skautingu je v tomto smere v tom, aby pomohol človeku pochopiť, že nikdy nemôžeme 
vlastniť celú Pravdu - a preto neustále hľadanie pravdy a jej nové a nové objavovanie je podmienkou zmysluplného 
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života človeka. Vo vzťahu k ateistovi by sa teda mal usilovať o uvedomenie, že nejaká duchovná realita jestvuje (alebo 
aspoň nie je vylúčené, že jestvuje), odmietnutie apriórneho odmietania tejto reality a otvorenia sa úprimnému hľadaniu. U 
veriaceho by mal pomôcť prekonať opojný (a tak naivný!) pocit z vlastnenia pravdy a pomôcť mu pochopiť, že duchovný 
život je neustále dobrodružstvo prenikania do stále väčších a väčších hĺbok Pravdy a neustáleho vytrvalého a obetavého 
hľadania. 

• Strach zo zmeny. Každý človek žije vo svojom súkromnom vesmíre určitých stereotypov, na ktoré je navyknutý a ktoré 
(mylne) považuje za súčasť svojho bytia. Predstava nabúrania týchto stereotypov sa pre neho potom rovná ohrozeniu života 
a mobilizuje u dotyčného pud sebazáchovy - spočívajúci v odmietaní evidentného. Tak, ako zúfalá matka odmieta uveriť 
faktu, že jej syn zomrel; aj takýto človek odmieta uveriť faktu duchovnej reality, pretože za ňou cíti hrozbu zmeny a 
ohrozenie svojho doterajšieho životného štýlu. Samotný skauting tým, že zameriava svoje pôsobenie nie na rekreáciu, 
či rozptýlenie, ale naopak na zmenu a formovanie osoby, vytvára vhodný priestor pre odbúranie tohto strachu. 

• Strach zo sklamania. Je to možno určité špecifikum postkomunistického Slovenska. Ale je to fakt, ktorý tu je: Po tvrdom 
vytriezvení v roku 1989 sme sa z doby "ideálov budovateľov komunizmu" odrazili do extrému "popierania ideálov"  - 
budujeme pragmatickú kapitalistickú spoločnosť, v ktorej mierou vecí sú peniaze a ideál ako taký hraničí s hlúposťou a 
naivnosťou. Dôvodom je strach zo sklamania sa, nakoľko väčšina ľudí predsa aspoň v niečom verila komunistický ideálom 
(v štýle: "veď to nie je zlé, je to dobré, len keby tá náboženská sloboda (politická sloboda, voľné cestovanie na Západ) bola, 
tak tomu už nič nechýba…"). Sklamanie, ktoré po spoznaní pravdy zažili, bolo v skutku pre mnohých životné. A druhé 
podobné sklamanie už títo ľudia zažiť nechcú… Preto všeobecné odmietanie ideálu. A tak ak uvidíme film, kde vojaci "za 
vlasť" zomierajú na bojisku, zhodnotíme ho najskôr slovami: "nerealistický slaďák" - zomrieť za nejaký ideál - to nám 
pripadá vskutku neuveriteľné. Tento trend sa odráža aj na mladšej generácii, nakoľko táto je vychovávaná práve ľuďmi, 
ktorí prežili túto traumu a kultúrou, ktorú títo ľudia vytvárajú. Z rovnakých príčin sa bojíme uveriť v krásu a namiesto nej 
viac akceptujeme to, čo je šokujúce, originálne - stačí si pozrieť moderné filmy, obchody s hračkami, nápisy na tričkách, 
texty (a úroveň) modernej hudby… Filmy, prinášajúce čierno - biele charaktery sú hodnotené kritikou ako nereálne - lebo v 
podstate neveríme, že by niekto mohol naozaj byť skutočne dobrý. Skauting môže byť ten, ktorý pomôže človeku znovu 
objaviť ideál, uveriť v ideál a objaviť jeho hodnotu. Vytvoriť spoločenstvo ľudí, kde tieto hodnoty naozaj žijú, kde 
naozaj jestvuje česť, obetavosť, priateľstvo, nezištnosť, láska… a tak pomôcť prekonať strach zo sklamania a 
otvoriť tak cestu zúfalej túžbe za týmito hodnotami, ktorá sa v každom človeku za bariérou tohto strachu ukrýva. 

ČO MÔŽEME UROBIŤ: 

NAPOMÔCŤ ODVAHE K PREMENE: 

Dávno preč sú časy, kedy naši predkovia museli tvrdo zápasiť o svoj každodenný život a kedy len dokonalá sebakontrola a 
cieľavedomosť zabezpečovala prežitie. Dnes si žijeme doslova ako v bavlnke a v podstate si nemusíme nič odopierať, či o nič 
nejako tvrdo bojovať. Celkove sme si od toho odvykli. Je nám zaťažko zrieknuť sa už takej maličkosti, ako je pozeranie filmu, 
nehovoriac o jedle, záľubách… požiadavka náboženstva na zapretie - opustenie - celej svojej osobnosti, zanechanie všetkého a 
bolestivý prerod na novú bytosť je niečo, čo už takmer nie sme schopní urobiť. Je preto potrebné: 

• Odpútanie sa od seba samého. Svoje ego - to je druhá vec, ktorou je súčasný človek spravidla zahltený až "po vežičku". 
Je potrebné, aby sa človek dokázal odpútať od chorobnej zameranosti na seba a vytvoril si tak od seba samého potrebný 
odstup. Je to zároveň nevyhnutné pre samotnú ochotu ku zmene: kým sme zamilovaní do svojej doterajšej podoby, snov a 
plánov, ktoré sami so sebou máme, nemôžeme sa zmeniť, pretože nedokážeme opustiť to, do čoho sme zamilovaní! 
Skauting tu hodne napomáha dôrazom na oddanosť, obetavosť, službu iným ľuďom a pod. 

• Zoceliť vôľu a sebaovládanie človeka - naši predkovia dobre vedeli, že vôľu je treba cvičiť. Nie nadarmo všetky rády a 
kláštory vyžadujú od svojich členov plnú poslušnosť - tam sa totiž cvičíme v ochote nasledovať výzvu duchovnej cesty a 
podriaďovať sa užitočnému namiesto kapitulácie pred príjemným.  

• Zvýšiť odolnosť človeka voči utrpeniu a bolesti. Duchovná cesta neexistuje bez bolesti a utrpenia prerodu - je to ako 
pôrodná bolesť. Rehoľníci a mnísi si na bolesť zvykali: pôstom (kartuziáni napr. jedia len dva razy do dňa skromnú 
bezmäsitú stravu), bičovaním, kajúcnymi pásmi, asketickými cvičeniami, nočným vstávaním na modlitbu (predstavte si 
kanadskú kartúzu: -25°C, sneh, že ho treba odpratávať lopatou - a mnísi, ktorí sa uprostred noci s lopatami prekopávajú do 
ľadového nevykúreného kostola na dvojhodinovú nočnú modlitbu…) a spústou ďalších vynachádzavých cvičení, z ktorých 
väčšina funguje dodnes. Aj v skautingu je miesto pre zoceľovanie vôle aj zoči-voči utrpeniu – možno nie tak 
dramaticky, ale účinne: bobrík hladu, alebo cvičenia sa v odolávaní neškodnej bolesti. Podobne sebakontrola a 
nasadenie počas hraničných hier, ako je populárna "Kambodža" a pod. Je to jedna z oblastí, kde skauting môže 
urobiť mimoriadne veľa! 

 
NÁBOŽENSKÝ PROGRAM SVOJHO VIEROVYZNANIA – „DD2“ 
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Osvojovanie si duchovného dedičstva nie je možné bez kontaktu s náboženstvom, ktoré ho uchováva. Náboženstvo je zároveň 
logickým zavŕšením duchovného rozvoja jednotlivca. Predstavuje totiž spravidla stáročiami odskúšaný systém vedomostí 
a poznatkov, ktoré vedú k celkovému zduchovneniu človeka. 

BUDOVANIE POZITÍVNEHO VZŤAHU K NÁBOŽENSTVU: 

V Biblii Ježiš hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Evanjelium podľa Jána 14,15). Tým vyjadruje 
základný aj v súčasnosti prijímaný predpoklad: 

PRÍSLUŠNOSŤ K NÁBOŽENSTVU MUSÍ BYŤ VŽDY VÝSLEDKOM TÚŽBY PO DUCHOVNEJ REALITE, KU 
KTOREJ NÁBOŽENSTVO PRIVÁDZA. 

Hoci sme dnes ešte stále svedkami snahy o násilné presadzovanie náboženstva, alebo naopak o snahy násilím udržiavať 
veriacich v rámci určitého štátom „preferovaného“ náboženstva prostredníctvom zákonov a nariadení (pokusy o to boli 
zaznamenané dokonca aj na úrovni OSN!), je jasné, že sloboda vyznania a sloboda rozhodovania sa pri voľbe svojej 
náboženskej cesty je jediným spôsobom, ako docieliť, aby dotyčný bol schopný aj čerpať z duchovného bohatstva, ktoré 
náboženstvo prináša. 

Našim cieľom je preto v oblasti duchovnej stránky vzbudzovať túžbu – prostredníctvom duchovnej skúsenosti – po 
prehĺbení svojho duchovného rozvoja a života v rámci náboženstva. 

Niekedy sa môžeme u mladých ľudí stretnúť s odporom voči náboženstvu. Spočíva v akceptovaní duchovnej reality, ale na 
druhej strane v odmietaní náboženstva. Spravidla je spôsobený odporom k určitým predstaviteľom daného náboženstva a ich 
praktikám - či už v prítomnosti, alebo minulosti. Úlohou skautingu je pomôcť dotyčnému človekovi jednak plne pochopiť 
všetky súvislosti daných udalostí (mnohé potom vyzerajú a javia sa úplne inak) a jednak v rozlíšení medzi "pravdou" a 
"ľuďmi", ktorí tvrdia, že podľa nej žijú. Jedným slovom: nie je pre nás dôležité kto hovorí, ale čo hovorí - dôležitosť 
informácie spočíva nie v informátorovi, ale v jej vnútornej pravdivosti, či nepravdivosti. 

ČO S MLADÝMI ĽUĎMI „BEZ VYZNANIA“? 

Ak mladý človek neinklinuje k žiadnemu náboženstvu, je na ňom, aby hľadal svoju vlastnú duchovnú cestu, či už 
v rámci existujúceho náboženstva, alebo mimo ktoréhokoľvek z nich.  

Je vhodné, aby mladý človek mal v tomto procese dôveryhodného duchovného sprievodcu, ktorý mu pomôže prejsť tojto 
etapou hľadania. Podstatné je, aby mal dôveru mladého človeka a zároveň bol dostatočne kompetentný ho viesť. 

K tomuto hľadaniu, pochopiteľne, nemôže byť mladý človek nijako nútený – je vecou duchovnej stránky výchovy, aby 
prostredníctvom duchovnej skúsenosti, ktorú sprostredkováva, prebúdzala v tomto mladom človekovi túžbu po duchovne. 

Keďže skauting je postavený na princípoch zahŕňajúcich aj duchovno, nie je asi veľmi možné, aby bol skautom človek, 
ktorý tieto hodnoty výslovne popiera a odmieta. Skauting stojí na družinách a tie tvoria spoločenstvá, smerujúce ku 
komunite. Spoločenstvo je ale možné len tam, kde jestvuje jednota cieľov a jednota vyznávaných hodnôt. Ak niekto tieto 
hodnoty popiera, či odmieta, nie je dosť dobre možné, aby bol plnohodnotným členom spoločenstva – skôr by to bolo na škodu 
jemu, aj spoločenstvu (porov. časť „Družinový systém“ – Komunita). V takomto prípade sa musíme skutočne zmieriť s tým, že 
skauting je síce otvorený pre všetkých ľudí, ale nie je určený (a ani užitočný a ideálny) pre všetkých… (porov. prílohu: 
„Skauting je výberový). 

„DD2“ VERSUS MLADÍ ĽUDIA „BEZ VYZNANIA“ V PRAXI 

Je jasné, že mladý človek „bez vyznania“ nie je vôbec pripravený realizovať náboženskú stránku duchovnej výchovy. V tomto 
smere je potrebná zvláštna príprava. V praxi môžeme duchovnú formáciu takéhoto človeka rozdeliť do troch krokov: 

• Objavenie duchovnej reality: v podstate totožné s duchovnou stránkou, o ktorej sme už podrobne hovorili. Cieľom je 
objavenie a prežívanie duchovnej reality, ktorá doteraz pravdepodobne mladému človekovi viac, alebo menej unikala. 

• Hľadanie duchovnej cesty: objavenie duchovna a prebudenie túžby po duchovnom spôsobe života stavia mladého 
človeka pred otázku: ako ďalej? Odpoveďou môže byť náboženstvo, ktoré je v tomto smere „prešľapanou“ a odskúšanou 
cestou ako čo najviac zduchovniť svoj život a maximálne prehĺbiť svoje osobné „interakcie“ s duchovným svetom. 
Otázkou zostáva: ktoré? V tejto fáze je na mladom človekov, aby s pomocou dôveryhodného a kompetentného človeka 
skúmal jednotlivé cesty jednotlivých náboženstiev, spoznával spoločenstvá žijúce podľa nich, skúmal ich ovocie 
a nakoniec volil svoju vlastnú cestu, ktorá spravidla bude totžná s cestou niektorého jestvujúceho náboženstva, hoci to 
nemusí byť absolútnou nutnosťou. 

• Osvojenie si zvolenej cesty: v tomto okamihu sa cesta mladého človeka spája s klasickou cestou daného náboženstva 
(porov. nasl.) 

NÁBOŽENSKÝ PROGRAM V SLSK 
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V tejto oblasti SLSK spolupracuje s konkrétnymi cirkvami a náboženskými spoločnosťami registrovanými na území 
Slovenskej republiky.  

NÁBOŽENSKÝ PROGRAM PRE SKAUTOV DANÉHO VYZNANIA 

Je tvorený samotnou náboženskou spoločnosťou v spolupráci so SLSK a v súlade s jeho metódou a cieľmi 

Je už na danej náboženskej spoločnosti, akú intenzitu a rozsah spolupráce zvolí. SLSK v základe rozlišuje a ponúka tri 
možné úrovne spolupráce: 

• 1. stupeň – náboženská spoločnosť vytvorí v spolupráci so SLSK materiály použiteľné pre individuálnu prácu jednotlivých 
skautov daného vierovyznania a tieto materiály potom dá k dispozícii vodcom a radcom, ktorí ich budú podľa svojich 
schopností, možností a najlepšieho svedomia (viac, alebo menej úspešne) aplikovať. 

• 2. stupeň – náboženská spoločnosť ešte okrem toho vytvorí podmienky na individuálne napredovanie skautov daného 
vierovyznania vo svojej viere. Je to možné napríklad prostredníctvom vyškolenia skautských vodcov daného vierovyznania pre 
túto službu, alebo zapojením duchovných danej spoločnosti do výchovného procesu a podobne. 

• 3. stupeň – spočíva v tom, že daná náboženská spoločnosť nadviaže úzku spoluprácu so SLSK, na základe ktorej vznikne 
v rámci SLSK „Náboženský klub“ (napr. „Katolícki skauti“, „Evanjelickí a.v. skauti“, „Židovský skauti“ a pod.). Tento klub 
bude mať svoj koordinačný orgán v rámci Duchovnej rady SLSK a bude koordinovať činnosť skautov, ktorí prejavia záujem 
byť na základe svojho vierovyznania členmi tohto klubu. exiostencia klubu umožňuje vytváranie nábožensky homogénnych 
oddielov a zborov, ktorých vznik sa riado OP SLSK a v ktorých sa náboženská dimenzia už nerealizuje na individuálnej úrovni, 
ale na oddielovej, či dokonca zborovej úrovni a v úzkej spolupráci s danou náboženskou spoločnosťou (farnosť a pod.). Presné 
podrobnosti spolupráce môžu byť individuálne dohodnuté v dohode medzi SLSK a náboženskou spoločnosťou. 

 

NÁŠIVKY DUCHOVNÉHO ROZVOJA 
 

Sú tri a nasia sa na pravej strane skautskej košele nad pravým vreckom a nášivkou „Sloak republic“. Vyjadrujú všeobecne tri 
základné etapy duchovného rozvoja jednotlivca: 

HĽADANIE: v tejto etape mladý človek v prvom rade objavuje: duchovný svet, hodnoty svojho vlastného (pre 
neho samotného často neznámeho) náboženstva, hodnoty ostatných náboženstiev. Prebúdza sa v ňom túžba po plnom 
duchovnom rozvoji. Symbolom hľadania je otvorené oko, ktoré je bdelé na prejavy duchovna v našom živote. 

PRIJÍMANIE: v tejto etape, hnaný túžbou po duchovne, mladý človeka nastupuje cestu spoznávania svojej 
vlastnej duchovnej cesty. Osvojuje si skutočnosti súvisiace s duchovným životom, začleňuje sa do duchovného spoločenstva 
svojho vlastného vyznania, prehlbuje svoje duchovné vnímanie a chápanie. Symbolom prijímania je kvapka živej vody, ktorá 
napája našu dušu smädiacu po duchovnej realite. 

ODOVZDÁVANIE: v tejto etape sa mladý človek dostáva na hranicu (realtívne) zrelej duchovne vyspelej 
osobnosti. To, čo sám na svojej ceste našiel, sa učí odovzdávať ostatným formou zdieľania, služby a pod. Symbolom 
odovzdávania je slnko, ktoré svojimi lúčami zadarmo a vytrvalo slúži všetkým ľuďom – dobrým, aj zlým. 

 

Samotná podoba nášiviek sa môže líšiť v prípade, že niektorá cirkev, či náboženská organizácia navrhne a zavedie svoje 
vlastné nášivky pre skautov svojho vyznania. 

Duchovné napredovanie má zvláštne nášivky – odlišné od nášiviek stupňov napredovania – jednoducho preto, lebo 
predstavuje niečo, čo predsa len spadá do oblasti trochu odlišnej od ostatných oblastí napredovania. Kresťania by možno 
povedali, že sa jedná o niečo, čo je dielom nielen úsilia človeka, ale rovnako aj spolupracujúcej Božej milosti. Tomáš Aquinský 
na túto tému píše: „Telesný vek nepodmieňuje dušu. Preto človek môže aj v detskom veku dosiahnúť dokonalosť duchovného 
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veku… Preto mnohí v detskom veku vďaka sile Ducha Svätého, ktorú prijali, udatne bojovali až po preliatie krvi za Krista.“ 
(Summa Theologica, 3, q. 72, a. 8 ad 2). A prirodzene – platí to aj naopak: môžeme stretnúť človeka, ktorý je v mnohých 
oblastiach úplne vzorný a vyspelý a predsa v oblasti duchovného vzrastu je ešte len dieťaťom. 

Preto aj keď v celkovej schéme vekových kategórií a stupňov napredovania je zakomponovaný aj duchovný rozmer, je 
to zakomponovanie len orientačné. Ukazuje, akým spôsobom by mal duchovný rozvoj napredovať v prípade bežného, 
priemerného skauta. Vzhľadom na to, že táto časť rozvoja je hodnotená zvlášť, neovplyvňuje duchovná úroveň dramaticky 
dosahovanie klasických stupňov napredovania, ktoré v sebe zahŕňajú napredovanie vo všetkých ostatných oblastiach rozvoja. 
Je totiž možné a pravdepodobné, že v mnohývh prípadoch sa tieto rozvoje budú od seba odlišovať: či už v podobe 
duchovne zrelého nováčika, či naopak skautsky vyspelého nobáčika v oblasti duchovna. 

 
HODNOTENIE DUCHOVNEJ VYSPELOSTI JEDNOTLIVCA, DRUŽINY 

A ODDIELU 
 

Celkový duchovný rozvoj jednotlivca a skupiny môžeme hodnotiť na základe správania sa subjektu v konkrétnych kľúčových 
oblastiach a situáciách. V skutočnosti hlavné náboženstvá a duchovné prúdy jednoznačne zastávajú prednosť a 
nadradenosť správania sa a konania pred náboženskými obradmi a tak celkové správanie sa je spoľahlivým indikátorom 
duchovného a náboženského života, ako demonštruje aj nasledovný úryvok z Biblie: 

„Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský: Načo mi množstvo vašich obetí? -  
hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie. 
Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rozšliapavať mi nádvoria? Neprinášajte viac márnu obetu, ona 
je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť! Vaše novmesiace 
a sviatky nenávidí moja duša, stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči 
od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi. Obmyte, očistite sa, odstráňte mi 
spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, 
vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú 
obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro 
zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove.“(Izaiáš 1,10 a nasl.) 

Náboženstvo neznamená nič, ak sa nepremieta do konkrétneho života.  

Príkladom oblasti hodnotenia môže byť napríklad vzťah k slabým a nerovnoprávnym ľuďom: 

Úroveň Správanie sa voči nerovnoprávnym a diskriminovaným 

1 
Sú vítaní a podporovaní: 

V skupine: nováčik je vítaný a dostáva sa mu pomoci pri integrácii. Mladší sú chránení staršími. Handicapovaní ľudia sú vítaní a 
skupina im pomáha v rozvinutí ich schopností a možností. 

V spoločnosti: jestvujú sociálne zákony, ktoré bojujú proti diskriminácii a chránia sociálne slabých. Postihnutí majú špeciálne 
práva, ktoré uľahčujú ich integráciu do spoločnosti. Spoločnosť prijíma a pomáha cudzincom v ťažkostiach a utečencom. 

0 
Sú ignorovaní a vytlačení na okraj: 

V skupine: nováčikovia sa musia sami presadzovať, aby získali prijatie zo strany skupiny. Mladší nemajú žiadne slovo. Postihnutí 
sú sústredení vo zvláštnej skupine pre postihnutých. 

V spoločnosti: trestané sú iba najťažšie prípady zneužívania a týrania. Problémy sú ignorované až kým nevypukne nejaký 
škandál. Postihnutí sú oddelení od zvyšku spoločnosti (ústavy) a krajina je uzavretá pred cudzincami v núdzi a pod. 

-1 
Sú odmietaní a vykorisťovaní: 

V skupine: mladší konajú všetky práce. Mladší sú týraní staršími. Postihnutí sú „vyhodení“ preč a pod. 

V spoločnosti: detská práca, sexuálne zneužívanie, ilegálna práca zahraničných prisťahovalcov, postihnutí sú odkázaní sami na 
seba a pod. 

 

Jestvujú aj medzistupne medzi týmito tromi základnými stupňami. V hodnotení platí zásada: 

 1 = pozitívne prijatie a pomoc 

 0 = ignorancia: ani pomoc, ani odmietnutie 

-1 = odpor, zneužívanie, nepriateľstvo 

Podobné stupnice správania sa je možné vytvoriť v nasledujúcich oblastiach správania sa: 

národnostné menšiny; 
vzťahy medzi chlapcami a dievčatami; 

postoj k potrebám spoločnosti; 
postoj voči životu a smrti; 
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správanie sa v konfliktných situáciách; 
vzťah k peniazom a majetku; 

postoj voči životnému prostrediu; 
a pod. 

 

Je užitočné, ak si pre svoj oddiel, či svoju družimu vypracujete spoločne s mladými ľuďmi takýto hodnotiaci rebríček 
v týchto a iných vhodných oblastiach a budete z času na čas podľa neho hodnotiť celkový stav a pokrok na ceste vášho 
spoločného duchovného úsilia. 

SPIRITUÁLNY ROZVOJ JEDNOTLIVCA 

Jednotlivec prechádza vo svojom živote niekoľkými fázami duchovného rozvoja. Tieto fázy – okrem iného – znovu sledujú 
známy vzorec, ktorý sme už spoznali pri tvorbe komunity (porov. časť „Družinový systém“): 

• Fáza I. - chaotická a antisociálna:  

Táto fáza je fázou východiskovou - v podstate sa do nej rodíme. 

Spadá sem väčšina detí a približne jeden z piatich dospelých - ostatní sa z tejto fázy dostanú ešte počas svojho detstva.  

Je to fáza nevyvinutej spirituality a vyznačuje sa neschopnosťou opravdivo milovať ostatných. Hoci títo ľudia dokážu lásku 
predstierať (a to aj pred sebou samými), ich vzťahy k iným ľuďom sú manipulatívne a sebecké. Jediné, na čom im skutočne 
záleží, je ich vlastný prospech. Nemajú (okrem spomenutého prospechu) žiadne zásady ani normy správania. A pretože nemajú 
vlastný smer, ich vôľa ide zakaždým inam - tam, kam práve „majú chuť“ - chýba im základná integrita osobnosti a vládne v 
nich chaos. Hoci, niektorí dokážu byť obdivuhodne disciplinovaní - ak to slúži ich osobnému prospechu! Z času na čas si tento 
chaos v sebe uvedomia a to je asi jeden za najbolestnejších zážitkov, aký môže človek prežiť. Väčšina sa otrasie a ide ďalej. 
Zopár spácha samovraždu. A niektorí dokážu prejsť do druhej fázy. 

• Fáza II. - formálna a inštitucionálna (= pseudokomunita): 

Aby sa človek dostal z chaosu, ktorý v ňom vládne, potrebuje niečo pevné, k čomu môže priľnúť, niečo, čo vytvorí rámec, 
kostru, oporu jeho života, čo mu dá pocit istoty. Niekedy to môže byť väzenie (recidivista, ktorý vo väzení je príkladný, 
usilovným vzorný - a po prepustení zakrátko je späť), inokedy armáda so svojou pevne danou štrukturovanou spoločnosťou, 
alebo nejaká korporácia. Pre väčšinu je to cirkev.  

V tejto fáze je rozhodujúce priľnutie k formám (nie k obsahu). Dôležitý je vonkajšok: uniforma, obrady,… tento vonkajšom 
zakrýva individuálne rozdiely a potenciálne rozpory, ktoré sú vo vnútri. Prežívame pocit identifikácie: patrím k nim, som taký 
istý ako oni. Základnou hodnotou ľudí v tejto fáze je stabilita, ktorá je zabezpečená autoritou štruktúry, s ktorou sa stotožnili. 
Vízia Boha v tejto fáze napríklad je spravidla víziou vládcu, ktorý disponuje autoritou a trestajúcou silou, ktorý bdie nad 
systémom a poriadkom vo svete.  

• Fáza III. - skeptická, inidividuálna (=chaos): 

Normálne nastupuje v období adolescencie. Dieťa, vychované v stabilnej rodine sa stáva samostatnou osobou, ktorá už 
nepotrebuje oporu vonkajšej formy a štruktúry. Učí sa myslieť samo. Na povrch vystupujú odlišnosti, rozdielnosti medzi ním a 
štruktúrou. Mladý človek sa pýta: „Načo my je ta stará, konzervatívna cirkev s tou spústou nezmyselných požiadaviek a 
hlúpych povier?“ Forma, o ktorú sa doteraz opieral sa mu zdá prázdna. 

K rozčarovaniu rodičov sa z dieťaťa stáva ateista, agnostik, neveriaci. V skutočnosti ale jeho spirituálny rozvoj vstúpil na 
vyššiu úroveň: úroveň hľadania obsahu. Nie je už ochotný všetko akceptovať. Polemizuje. Odmieta to, čo sa mu nepozdáva byť 
v súlade s jeho vlastným poznaním. 

• Fáza IV. - mystická, spoločenská (=prázdnota): 

Mladý človek v tejto fáze je aktívnym hľadačom pravdy. Hľadanie pravdy v sebe zahŕňa aktívne objavovanie a odstraňovanie 
vlastných predsudkov, ilúzií, boj s našou rozvinutou schopnosťou klamať seba samého a objavovanie skutočnej reality. Ak je 
naozaj úprimné, tak nikdy nie je snahou dokázať svoju hypotézu a svoj názor, ale snahou objaviť pravdu aj za cenu straty 
vlastného doterajšieho názoru. Je to fáza vyprázdňovania sa, fáza „smrti“. Práve táto prázdnota umožňuje objaviť skutočnú 
realitu - ak hľadáme úprimne a dostatočne hlboko! 

A tak nakoniec objavujeme skutočného Boha, Otca, objavujeme skutočné transcendentné bytie a skutočnú duchovnú realitu, 
ktorá nás preniká. Človek v tejto fáze sa spravidla vracia k cirkvi, ktorú už ale nevníma ako inštitúciu, ale skôr ako svätostánok, 
archu Božej prítomnosti, miesto duchovného stretnutia. 

Nie nadarmo mystici všetkých čias a kontinentov hovorili o prázdnote ako o základne požiadavke duchovného prebudenia! 

Jestvuje veľké množstvo odtieňov medzi týmito fázami, dokonca existujú typy „recidivistov“, ktoré neustále oscilujú medzi 
dvomi fázami, či už I. a II. (vzorný väzeň - recidivista); alebo II. a III. („Veď ja v Boha verím, iste, ale cirkev mi nejako nesedí 
a ja si myslím, že v nedeľu na rybách oslavujem Boha zrovna tak dobre - ak nie lepšie - ako keby som sedel v kostole“), či 
dokonca medzi fázou III. a IV. (racionálny vedec, ktorého „trocha alkoholu“ privedie do takmer mystickej extázy, ale po 
vytriezvení sa urýchlene vracia späť do istoty racionálna). 
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V praxi nie je možné tieto etapy preskočiť. Preto pre človeka v 1. fáze je najlepšie, ak je v kontakte s človekom, ktorý je v 2. 
fáze rozvoja a ktorý ho môže na túto úroveň potiahnuť. Pre neho samotného ale je užitočné, ak mu pomáha človek na 3. úrovni 
postaviť sa na vlastné nohy a prestať sa opierať o „barličku“ foriem a štruktúr. A pre neho je zase užitočné spoznať niekoho, 
kto už je na 4. úrovni vývoja a pomáha mu v dobrodružstve objavovania transcendentnej Pravdy. 
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1 Nevykúpené chovanie: 

Tvrdohlavé, farizejské, rozkladné 

Normálne chovanie: 

Perfekcionistické, váhavé, ohľaduplné 

Vykúpené chovanie: 

Kriticky bdelé, pokojné, eticky na výške 

Stručná charakteristika: 

Jedničky ženie hlboká túžba po spravodlivosti, pravde a mravnom poriadku.Snažia sa byť dobrým príkladom. Je im zaťažko akceptovať vlastné aj cudzie 
nedokonalosti. Od malička  sa snažia byť slušné, čistotné, perfekcionistické, poslušné a spĺňať to, čo od nich očakáva ich okolie. Neustále skúmajú či sú dosť 
dobrí. Okolnosťami sú často prinútení byť predčasne dospelými. Sú prehnane poriadkumilovné. Často nemajú zmysel pre humor - sú vážne. 

Dilema: 

Neustále hľadanie dokonalosti 
v nedokonalom svete. Neustále 
sklamanie nad nedokonalosťami, 
frustrácie z toho, že ľudia a svet nie 
sú takí, ako by mali byť. Frustrácia 
z vlastnej nedokonalosti. 

Koreň hriechu: 

Zlosť. Sám si ju ale neuvedomuje ako 
svoj problém a je viac-menej 
presvedčený, že ho nič podobné 
netrápi. Hanbí sa za ňu a preto si svoju 
agresivitu pred sebou ani pred inými 
nepriznáva. Pritom je hnacím motorom 
jeho konania. 

Pasce: 

Nedotklivosť.  

Obranný mechanizmus: 

Kontrola reakcie - aby nedávali 
najavo svoju zlobu. Namiesto 
prirodzeného chovania neustále 
cenzurujú svoj prejav. 

Obrat a vykúpenie: 

Musia sa naučiť namiesto posudzovania prijímať seba a druhých. Vidieť svoje 
chyby prv, než chyby iných. Musia sa naučiť, že nie je len jedna správna cesta. 
Brať samých seba s nadhľadom a nie príliš vážne. Rozvinúť v sebe driemajúci 
ideál pravdy, krásy a dobra a vedieť pravdu prijať - o sebe, aj o iných. Musí 
prestať chcieť „všetko, alebo nič“ a akceptovať veci v ich nedokonalosti.  

Životné poslanie: 

Naučiť sa nielen „vážne“ pracovať na zdokonalení sveta, ale naučiť sa aj 
hrať, uvoľniť, odbúrať hnev a precitlivelosť. Naučiť sa vnímať svet okolo 
v jeho neustálom, postupnom raste. 

Zviera: 

Teriér, mravec, včela 

Zem: 

Rusko 

Farba: 

Strieborná 

Osobnosti: 

sv. Pavol, Martin Luther, Michail Gorbačov, 

Útecha:   4; Stres:   7; 

 

2 Nevykúpené chovanie: 

Manipulatívne, ovládajúce, pripútavajúce 

Normálne chovanie: 

Činorodé, materské, dávajúce 

Vykúpené chovanie: 

Starostlivé, priateľské, originálne 

Stručná charakteristika: 

Nasadzuje svoje vlohy pre potreby druhých. Veľkoryso sa delia, pomáhajú tým, ktorí majú problémy. Dávajú iným pocit, že sú niekym akceptovaní. Súcit a 
láska k blížnym. Majú ale sklony k márnivosti, prehnaná potreba sebapotvrdzovania. Dvojka musí mať pocit, že je potrebná. Je presvedčená, že je dobrá vtedy, 
keď je nežná, plná pochopenia, pripravená pomáhať a svoje potreby necháva stranou. Byť dobrá = byť milá a nápomocná. Svoju pomoc ale nerobí nezištne - 
očakáva vďaku! Ak jej láska nie je ocenená, cíti sa podvedená a zneužitá. Svoju identitu dvojky stavajú na tom, ako sú im iní naklonení - od ich sympatií a 
antipatií zavisí nálada dvojky. Potrebujú byť potrebované a v tom sú ľahko manipulovateľné. Majú veľký okruh známych a rýchlo ich považujú za priateľov. 
Tieto vzťahy si žiarlivo strážia. Sklony k ponúkaniu „dobrých rád“ a „rýchlych a osvedčených“ riešení. Vytvárajú si okolo seba kruh privŕžencov. Viacej im 
vyhovuje úlohy „šedej eminencie“: veľká moc a malá zodpovednosť. 

V detstve často alebo šedivé a smutné, alebo „podmienené“ dobrým chovaním.  

Dilema: 

Pokušenie pomáhať iným a tak dsa 
vyhýbať sama sebe. Jej identita 
závisí na potrebách iných ľudí - je 
teda mimo nej a jej citový život je 
často chaotický. 

Koreň hriechu: 

Pýcha. Presvedčenie „Som 
láskyplnejšia ako iní, moja láska spasí 
svet…“ Snaha byť nepostrádateľné a 
tak manipulovať okolie. V prípade 
odmietnutia sa dvojka zmení na fúriu, 
schopnú strašne urážať ľudí, ktorých 
nadovšetko miluje. 

Pasce: 

Úslužnosť a podliezanie. Zapiera 
sama seba, aby sa zaľúbila iným.  

Obranný mechanizmus: 

Potláčanie. Potláčajú negatívne 
impulzy, hlavne v oblasti agresivity a 
sexuality. Svoje pocity nechcú ani 
zakrývať, ani ukázať - radi sa 
vyjadrujú „medzi riadkami“ - 
povedať, ale bez zodpovednosti. 

Obrat a vykúpenie: 

Volanie ku slobode. Ukončiť druh manipulácie, falošnej lásky, závislosti a 
manipulácie. Slobodu dosiahne vtedy, ak dosiahne skúsenosť bezpodmienečnej 
lásky. Znamením toho je pravá vďačnosť. Neočakáva vďačnosť a raduje sa 
z každej malej pozornosti. Raduje sa, ak ľudia, ktorých si predtým svojou 
starostlivosťou pripútavala, idú svojou vlastnou cestou.  

Životné poslanie: 

Dosiahnutie určitej miery vecnosti. Oslobodenie sa od klábosenia, lichotenia, 
falošnej dôvernosti, prehnanej sentimenrtality a túžby po potvrdzovaní. 
Cvičenie sa v nevtieravej službe, zažiť a prežiť skúsenosť straty. 

Zviera: 

Mačka, šteňa, osol 

Zem: 

Itália 

Farba: 

Červená 

Osobnosti: 

Mária Mgdaléna, Marta, Ján - Evanjelista; Matka Theresa,  

Útecha:   4; Stres:   8;  

 

3 Nevykúpené chovanie: 

Bezzásadové, podvodnícke, kariéristické 

Normálne chovanie: 

Pragmatické, sebavedomé, kariéristické 

Vykúpené chovanie: 

Kompetentné, úprimné, spoľahlivé 

Stručná charakteristika: 

vyžarujú dôveru, istotu vzbudzujúcu ľahkosť. Je pre nich ľahké zvládať úlohy, vytyčovať si ciele, dosahovať úspechy. Nadchnúť druhých, motivovať ich, aby 
to dosiahnúť vyššie. Energiu čerpá zo životných úspechov. Motto: „Som dobrý, keď získavam, víťazím.„  Život je konkurenčným bojom, získať - alebo stratiť. 
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Často pôsobia atraktívne aj vonkajškom.  Ďaleko to dotiahnu  ako zástupcovia firiem, manažéri v médiách a reklame. Preberajú dobové spoločenské definície 
(mužskosť - ženskosť). V rôznych prostrediach majú rôzne role. Pracujú tvrdo, ale snažia sa aby to tak nepôsobilo. Pre chválu spravia všetko - motivácia. 
Odkladajú svoje city, pretože prekážajú úspechu. 

Dilema: 

krédo: Chudobní nie sú hodní 
záujmu, za svoju situáciu si môžu 
sami. Ježiš sa predáva ako recept na 
úspech Kríž - iba ak neónový.  

Koreň hriechu: 

Lož a podvod. Aby  získali, upravujú 
pravdu podľa svojich potrieb. 
Zdôrazňujú prednosti, zakrývajú 
nedostatky - aj pred sebou! 

Pasce: 

Ješitnosť. Obal a pôsobenie navonok  
sú dôležitejšie ako podstata veci.  
Nežije sama v sebe, ale akoby sa 
videla jednať. Nebezpečie imúnnosti 
voči kritike. 

Obranný mechanizmus: 

Identifikácia so svojim povolaním - 
stotožní sa so svojim projektom a 
nepripustí kritiku. 

Obrat a vykúpenie: 

Výzvou je povolamie k nádeji. Len nádej, presahujúca úspechy, môže jej 
pomôcť dosiahnúť hĺbky a zmieriť sa s momentálnym stroskotaním.  

Životné poslanie: 

Pracovať na tom, aby išli do hĺbky. Musí sa učiť byť sama, v kľude a ústraní, 
bez obdivu a ohlasu. Učiť sa modlitbe v ústraní, meditácii… Vedieť sa 
zastaviť a prestať s neustálou honbou za úspechom. Stimulovať svedomie a 
nedovoliť si ani „bezvýznamné“ odchylky od pravdy. Strážiť si a ovládať 
prebujnelú fantáziu.  

Zviera: 

Chameleón 

Zem: 

U.S.A. 

Farba: 

Svietivo žltá 

Osobnosti: 

Biblické postavy Jákoba, Judáša, Piláta. Typický americký politik, Dorothy 
Day, Richard Nixon, Ronald Reagan, Ján Pavol II. 

Útecha:   6; Stres:   9; 

 

 

 

4 Nevykúpené chovanie: 

Chúlostivé, dekadentné, milujúce smrť 

Normálne chovanie: 

Estetické, romantické, štýlové 

Vykúpené chovanie: 

Tvorivé, prirodzené, disciplinované 

Stručná charakteristika: 

Dar prebúdzať okolo seba krásu a harmóniu. Citlivé, takmer vždy umelecky nadané. Pocity vyjadrujú umením, priťahuje ich všetko, čo má v sebe životnú 
energiu, ktorú čerpajú od iných.. Vicítia náladu iných, azmosféru miesta a udalostí. Sú zamerané ekumenicky, odmietajú delenie sveta na „svätý“ a 
„profánny“. Sú viac doma v ríši nevedomého, symbolov a obrazov než v realite. Ich otázka znie: „Čo si o mne myslíte? Som nápadný? Všimli ste si ma?“ 
Chce byť niečim zvláštna, odlišná - exotická, extravagantná, ezoterická…  Jej život je v prvom rade určovaný túžbou - po jej naplnení stráca o vec záujem, nie 
je pre ňu dôležité vlastniť, ale túžiť. Štvorka sa považuje za „zlú“ a usiluje sa neustále sa meniť - štvorky často držia rôzne redukčné diéty a pod. Často 
uznávajú osud a jeho vládu nad sebou. Uctievajú veľké autority - ale len tie, ktoré v sebe majú ničo „hlbokého“, alebo sú v niečom „zvláštni“ - formálne 
autority odmietajú, majú cit ptre vnútornú „rýdzosť“. Sklon k idealizácii. Záľuba v smútení a pochmúrnej kráse. Obradnosť a rituálnosť - milujú ich viac, ako 
realitu. 

Dilema: 

Pokušenie kŕčovite sa usilovať o 
pravosť. Čím viac túži po stratenej 
jednoduchosti a prirodzenosti, tým je 
viac vyumelkovaná. 

Koreň hriechu: 

Závisť. Okamžite vedia, čo má viac 
štýlu, viac estetiky,… kto je 
jednoduchší, prirodzenejší, 
normálnejší. Z toho plynúci pocit 
menejcennosti. 

Pasce: 

Melanchólia a zádumčivosť. Musia 
byť z času na čas deprimované, 
trpieť a toto utrpenie si štýlovo 
„vychutnať“.  

Obranný mechanizmus: 

Umelecká sublimácia. Pocity 
nevyjadruje priamo, ale 
v symboloch, rituáloch, dramatickej 
forme.  

Obrat a vykúpenie: 

Povolanie k pôvodnosti. Svoju prirodzenosť  nájdu na ceste spojenia s Bohom, 
ktorý napĺňa ich túžbu po pravosti a pod. Ich láska k deťom, k prírode je 
poukázaním na tento životný štýl. 

Životné poslanie: 

Vyvinúť si zdravý realizmus.  Žiť v prítomnosti, nie v spomienkách, alebo 
túžbach. ˇŽiť aj mimo eufórie a depresie.  

Zviera: 

Holubicy, jazvečík, 
čistokrvný kôň 

Zem: 

Hollywood, Francúzsko 

Farba: 

Fialová 

Osobnosti: 

James Dean, Marylin Monroe, Wiliam Shakespeare, Goethe, Thomas 
Merton,  

Útecha:   1; Stres:   2; 

 

5 Nevykúpené chovanie: 

Izolujúce, nihilistické, výst redné 

Normálne chovanie: 

Analytické, dištancujúce, abstraktné 

Vykúpené chovanie: 

Vynaliezavé, múdre, rázne 

Stručná charakteristika: 

Je otvorená, vnímavá pre nové skutočnosti. Chcú sa o veciach dozvedieť všetky podrobnosti. Môžu  byť dôvtipní, prekvapujúci, neortodoxní a originálni. Veľa 
ich prechádza životom a hromadia čo ide, aby zaplnili svoje vnútorné vákuum. Zbierajú myšlienky, vedomosti, priestor a pokoj, ale niekedy aj rôzne veci. Je 
veľmi citlivá na svoje súkromie. Potrebujú svoju vnútornú sféru, sú introvertné: často pustovníci, knihomoli, knihovníci… Páči sa im všetko, kde môžu mať 
úlohu pozorovateľa. Je pre nich dôležité zachovávať kľud, mať pod kontrolou emócie a nevyjavovať ich.  Mnohé nenávidia už len samé slovo „zdieľať“. 
Neradi dávajú. Viyc počúvajú, než vravia. Pôsobia preto pyšne a chladne, hoci väčšinou majú bohatý citový život. Môžu mať vrelé vzťahy k vzdialeným 
osobám, ale v ich prítomnosti sa správajú zdržanlivo. Priateľstvo s päťkou môže byť obohacujúce, ak od nej človek nečaká tri veci: iniciatívu, trvalú fyzickú 
blízkosť a totálnu oddanosť.  Snaha o nenápadnosť. Nespokojnosť s dosiahnutými vedomosťami a poznaním - nekonečné „študovanie“.  Radi cestujú a 
poznávajú nové veci.  
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Dilema: 

Poznanie. Pre päťku znamená moc. 
Myslí si, že si svoj život poistí, len 
ak bude všetko do podrobností 
vedieť. Potrebujú vžda „ešte jeden“ 
kurz, knihu, seminár, školu… 
Zakladanie si na „inetelktuálnej 
prevahe“. Intelektuálny snobizmus. 

Koreň hriechu: 

Chamtivosť. Nie sú darcovia, ale tí, čo 
zhromažďujú majetok duchovný, ale 
často aj materiálny.  

Pasce: 

Lakomstvo. Sú skúpe - 
predovšetkým sami k sebe. Sú 
skromné, nenáročné, so sklonom 
k askéze.  

Strach z vnútornej prázdnoty a 
bezcennosti. 

Obranný mechanizmus: 

Ústup: majú strach pred citovými 
putami a definitívnymi 
rozhodnutiami, ktoré prinášajú 
záväzky.  

Segmentovanie: delenie života na 
dielčie oblasti s dielčími 
priateľstvami, vzťahmi… 

Obrat a vykúpenie: 

Múdrosť: hlboké poznanie súvislostí sveta a života. Dôvera v Božie riadenie.   

Životné poslanie: 

Naučiť sa jednať a zasadzovať sa za iných. Zdrojom sily sú pre ňu modlitba a 
meditácia. 

Zviera: 

Sova, líška a škrečok 

Zem: 

Veľká Británia 

Farba: 

Modrá 

Osobnosti: 

Tomáš Akvinský, Spinoza, Plotin, Greta Garbo. Mária - Ježišová matka, 
Tomáš - apoštol. 

Útecha:   8; Stres:   7; 

 

6 Nevykúpené chovanie: 

Závislé, agresívne, zbabelé 

Normálne chovanie: 

Zodpovedné, opatrné, (anti-)autoritatívne 

Vykúpené chovanie: 

Verné, odvážne, dôverivé 

Stručná charakteristika: 

Kooperatívny, schopný tímovej spolupráce, spoľahlivý. Vo vzťahoch sa dá plne spoliehať na jeho vernosť.  Šestky ľahko o sebe prepadajú pochybnosti. 
Neustále vetria nebezpečenstvo - tento strach môže prerásť až do psychopatického stihomanu. Svet je pre nich nebezpečný a keďže sú presvedčení, že nemajú 
dosť síl mu vzdorovať, hľadajú ju mimo seba. Sú závislé na iných, ak sa presvedčia, že im môžu dôverovať. Vzývajú autority a sami majú pred nimi strach. 
Boja sa agresivity a sami sú často agresívne. Hľadajú istotu a majú pocit neistoty. Vedia byť plmní láskavosti, ale aj nízkosti a nenávisti; veria na tradičné 
hodnoty, ale dokážu ich obratom aj zničiť. Hľadajú niekoho, kto by pre nich bol zárukou istoty, potrebujú mať svojho „vodcu“: či už je to organizácia (Cirkev, 
strana, štát), alebo osoba (diktátor), alebo kniha (Mein Kampf, Kapitál, trestné právo, Korán, Biblia) - niečo, čo jasne a jednoducho ukazuje cestu neomylnými 
odpoveďami. Chcú mať svet čierno-biely a nemajú radi šedé tiene. Majú strach z vlastného zlyhania a na rozdiel od Trojek sú notorickí prehrávači; možno aj 
preto, že úspech prináša aj konkurenciu a súperenie a preto sa úspechu boja a podvedome sa mu „vyhnú“ - zážitok prehry potom často vedie až k masochizmu. 
Usilujú sa vyhnúť chybám (a následne trestu) - kŕčovito sa držia predpisov a noriem. Typická európska povaha. 

Fóbické šetstky sú plaché, váhavé a nedôverčivé. Ak ale niekto získa ich dôveru, dajú sa mu slepo krok za krokom viesť. Kontrafobické šestky často nájdeme 
v extrémistických fašistických a rasistických organizáciách, milujú adrenalínové športy - je to pre nich útek pred vlastnými úzkosťami. Strach, ktorý majú, 
premáhajú tvrdosťou a silou, agresivitou, ku ktorej nepotrebujú žiaden vonkajší dôvod. Znesú málo kritiky a zarputilo presadzujú svoje. 

V detstve sa často museli utiekať pod ochranu niekoho iného, alebo naučiť vetriť aj to najmenšie blížiace sa nebezpečenstvo; často je tam skúsenosť 
neopodstatneného trestania. 

Dilema: 

Snaha nadobudnúť istotu. Preto 
milujú uzavreté, ortodoxné systémy 
s jasnými pravidlami. Sklony 
k fundamentalizmu. Potreba 
neomylnej pravdy. 

Koreň hriechu: 

Strach. Často maskovyný pod pojmami 
„poslušnosť“, „loajalita“… 

 

Pasce: 

Fobická - zbabelosť. 

Kontrafobická - odvaha. 

Obe preceňujú autoritu a súčasne jej 
nedôverujú a boja sa jej. 

Obranný mechanizmus: 

Projekcia. Často bujná fantázia, 
produkujúca apokalyptické scenáre 
plné hrôzy, počítajúce s najhorším. 
Ich nedôvera premieta do iných ľudí 
pri najmenšom náznaku negatívne 
vlastnosti: nepriateľstvo, nenávisť… 
Snaha nájsť si obetného baránka. 

Obrat a vykúpenie: 

Viera. Boh nám dôveruje a to je dôvod zdravej sebadôvery. Ovocím zrelosti 
šestky je odvaha, rozvinutá intuícia, cit pre možné a nemožné. Zodpovednosť. 

Životné poslanie: 

Oslobodenie od vedenia vonkajšími autoritami. Prebrať zodpovednosť za 
svoj život. Priznať svoj strach a nazvať veci pravým menom. Vlastné 
rozhodovanie. 

Zviera: 

Fob.: Zajac, myš, srna; 

Kontrf.: nem. ovčiak,  

Zem: 

Nemecko 

Farba: 

bežovo hnedá 

Osobnosti: 

Adolf Eichmann, Mons. Oscar Romero; z Biblie Timotej (fob.), Peter 
(kontrf.), 

Útecha:   9; Stres:   3; 

 

7 Nevykúpené chovanie: 

Nemierné, diletantské, tvrdohlavé 

Normálne chovanie: 

Nadmieru aktívne, poživačné, povrchné 

Vykúpené chovanie: 

Veselé, mnohostranné, striedme 

Stručná charakteristika: 

Vyžarujú maximálny optimizmus a radosť. Vnímaví na vzácnosť každého okamihu. Dokážu žasnúť ako deti a pociťovať život ako dar. Budia dojem, že je tu 
hojnosť všetkého krásneho a dobrého a nič nie je nadbytočné. Ideály a plány do budúcna, schopnosť nadchnúť iných. Veselí priatelia s nákazlivým humorom. 
Dokážu sa smiať aj na sebe. Radi sa okolo nich združujú deti. Táto ich radosť je ich ochranou proti útokom, úzkostiam a bolesti. Bolesti sa zo všetkých síl 
vyhýbajú. Ich stratégia spočíva v potlačení zlého a videní len dobrého; a v plánovaní života tak, aby obsahoval len to pekné a krásne - hoci toto plánovanie, 
stimulované strachom z bolesti, môže niekedy dôjsť až tak ďaleko, že ich o všetku radosť oberie. Často to dotiahnú až do blahobytu, ktorý je ich obranou proti 
bolesti. Vyžarujú až naivný optimizmus. Sú zvedavé a dychtia stále po novom, potrebujú zmenu, stimuláciu. Nepríjemné veci naopak radi odkladajú a ak už 
niet vyhnutia, snažia sa ich aspoň zabaliť do niečoho pekného. Sú skôr generalisti než špecialisti a podvedome sa bránia úlohám, pri ktorých treba ísť príliš do 
hĺbky. Práve v hĺbke na nich totiž číha bolesť. Ako všetstranní diletanti tak často budia dojem všestranného nadania. Nevadí im robiť viac prác naraz a 
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vyhovujú im najviac slobodné zamestnania. Milujú fantáziu ako formu úniku. 

Dilema: 

Idealizmus: Musí mať istotu, že to, 
čo robí, prinesie jej a iným radosť. 
Túži po šťastí pre všetkých a preto zo 
svojho života vytláča všetko, čo by 
mohlo byť zdrojom bolesti a zatvorí 
pred tým oči. 

Koreň hriechu: 

Nestriadmosť: Heslo sedmičky je „čím 
viac, tým lepšie!“ Vedia viac jesť, viac 
piť, ale aj viac pracovať, začínať viac 
projektov, nákladnejšie bývať, 
dosiahnúť viac uznania a pod. 
Poživačnosť a vychutnávania, ale vedia 
aj drieť a makať - viac…! 

Pasce: 

Plánovanie. 

Obranný mechanizmus: 

Racionalizácia: rozumné 
zdôvodnenie, prečo jej zlý postoj, 
alebo situácia, do ktorej sa dostala, 
vlastne nie je zlá: „smrť“ sa mení na 
„vykúpenie“; „rozchod“ na „nájdenie 
slobody“ a pod. 

Obrat a vykúpenie: 

Spolupôsobenie s Bohom. Prestať sa považovať za zdroj šťastia, postaviť sa 
k realite sveta i s jeho tiennou stránkou a ísť s Bohom cestou smrti ku 
vzkrieseniu. Uvedomiť si, že Boh a aj ľudia neprijímajú len ich žiarivú stránku, 
ale aj ich chyby a nedostatky. 

Životné poslanie: 

Objaviť pasce a úklady svojej vlastnej „všetkozdôvodňujúcej“ racionalizácie. 
Objaviť strach z bolesti, ktorý je príčinou ich unikajúcej veselosti. 

Zviera: 

Opica a motýľ 

Zem: 

Írsko 

Farba: 

zelená 

Osobnosti: 

sv. František z Assisi, Mozart; kráľ Šalamún, bohatý mládenec z Evanjelia; 

Útecha:   5; Stres:   1; 

 

8 Nevykúpené chovanie: 

Tyranské, mocichtivé, násilnícke 

Normálne chovanie: 

Kontrolujúce, konkurujúce, priamé 

Vykúpené chovanie: 

Veľkorysé, vodcovské, ochraňujúce 

Stručná charakteristika: 

Pôsobia silne a mocne. Sú schopné preniesť aj na iných pocit sily. Cit pre pravdu a spravodlivosť., inštinktívne vycítia nespravodlivosť a nepoctivosť. Reagujú 
otvorene a priamo, môžu byť oporou pre iných, vyvinúť si značný cit pre zodpovednosť a starostlivosť. Keď sa pre niečo zapália, idú za tým s nesmiernou 
energiou. Na ich slovo sa dá vždy spoľahnúť. 

Prototyp tzv. „zlého chlapca“: Majú dojem, že svet trestá mäkkosť, že silní ovládajú svet a preto vsadili na tvrdosť. Dôvera iba v seba a svoju silu. Často žijú 
v prostredí, kde nie je možné ukázať slabosť (deti z ulice, gangy…). Ich rodičia často u nich oceňujú silu („Nedaj sa!“ a pod.), inokedy je to reakcia na slabých 
a liberálnych rodičov - boj o vodcovstvo. Nikdy sa neomluvia a nič neberú späť - priznanie chyby je totiž slabosť! Neprosoa o odpustenie, trest prijímajú so 
vzdorom a zdvihnutou hlavou, ako by hovorili: „Ja vám ešte ukážem! Na kolená pred vami nepadnem!“ K sebe dokážu byť ale často veľmi tvrdé a sami sa 
tvrdo trestať. Život je pre nich hrozivý a nepriateľský. Vyhľadávajú konflikty a tieto sú pre nich spôsobom nadväzovania kontaktu s inými - nechápu, že iných 
to nemusí byviť! Majú pôžitok byť proti! Ich prvá reakcia na ľudí a myšlienky je preto často negácia. Ich postoj je „Som silnejší“ - radi demonštrujú moc 
silnými slovami, postojmi. Hoci sa osmička bojí „dieťaťa“ v sebe, ktoré potláča aj s jeho nežnosťou; je priťahovaná „dieťaťom“ v iných - preto osmičky radi 
chránia slabších a zraniteľných. Majú veľký rešpekt k rovnocennému nepriateľovi. Zo všetkých síl sa vyhýbajú bezmocnosti. Na iných vedia mať prísne 
morálne normy bez toho, aby ich sami dodržiavali. Nemajú ochotu k meditácii a iným cestám do hĺbky, pretože sa boja „mäkkého jadra“ v sebe samých. 

Často sú zamieňané s kontrafobickými šestkami. Ale zatiaľčo u šestky je agresivita plodom strachu, u osmičky plodom odporu voči pretvárke a bezpráviu. 

Dilema: 

Boj o spravodlivosť. Je prednosťou, 
ale aj pokušením k pomste a 
samospravodlivosti. Túžba po 
vyrovnaní. 

Koreň hriechu: 

Nehaneblivosť. Nehanebné 
privlastňovanie a využívanie druhého 
pre vlastnú radosť. Vyžívanie sa 
v alkohole, sexe a pod. bez pocitu viny. 

Pasce: 

Pomsta a odplata - spôsob, ako 
dostať misku váh spravodlivosti späť 
do rovnováhy.  

Obranný mechanizmus: 

Popretie. Ochota poprieť všetko, čo 
nezapadá do jej konceptu pravdy - 
predovšetkým popretie svojich 
slabostí a hraníc svojej moci. 

Obrat a vykúpenie: 

Zľutovanie. Stretnutie s pravdou im umožní odložiť neľútostnosť voči sebe aj 
iným a prijať aj svoju slabosť. Naučiť sa znášať seba aj iných.  

Životné poslanie: 

Vysporiadať sa s otázkou moci. Neponižovať svojou mocou iných. 
Tolerancia. Neuspávať svoje city alkoholom a veľkolepými oslavami. 

Zviera: 

Nosorožec, štrkáč, tyger a 
býk 

Zem: 

Španielsko 

Farba: 

Čierna a biela 

Osobnosti: 

Martin Luther King, Fidel Castro, Che Guevara, Vladimír Mečiar (?); 
Samson, Saul, Dávid. 

Útecha:   2; Stres:   5; 

   

9 Nevykúpené chovanie: 

Osudové, bezradné, tvrdošijné 

Normálne chovanie: 

Prispôsobivé, nenáročné, nerozhodné 

Vykúpené chovanie: 

Prijímajúce, mierumilovné, cieľavedomé 

Stručná charakteristika: 

Mierotvorci. Prijímajú iných bez predsuskov. Zmysel pre čestnosť, ktorý z nich za určitých okolností môže urobiť bojovníkov za pravdu a spravodlivosť. 
Vyjadruje zrejme pôvodnú, neskazenú ľudskú bytosť - pôvodné národy Afriky sú väčšinou deviatky. Navonok pôsobia lenivo - ale je to skôr nepochopenie. 
Nerozumejú často svojmu vlastnému vnútru. Musia najprv objaviť, čo vlastne chcú a čím sú. Sú generalisti - zo všetkého vedia niečo, ale v ničom nie sú 
majstri. Sú akosi „všade a nikde“. Radi plávajú v prúde a niekedy neodhamlia svoje talenty len preto, že im na to chýba odvaha. Podobajú sa dvojkám v tom, 
že lepšie rozumejú potrebám iných, než svojim. Často boli v rodine prehliadané a rezignovali na to ako na seba upozorniť, inokedy zase od malička 
rozmaznávané. Málokedy v niečom vyvíjajú veľkú energiu. Vedia, že svet nezmenia a preto idú cestou najmenšieho odporu. Nepríjemné veci odsúvajú tak 
dlho, ako sa to len dá. Nemajú túžbu niečo dosahovať a o niečo sa usilovať. Vyhýbajú sa konfliktom. Nevykúpené sa vyhýbajú všetkému: životu, svetu, dobru, 
zlu…  Keď sa ale kniečomu odhodlajú, stane sa to pre nich prekvapivou jasnosťou: vedia čo konať a aj to vykonajú. Schopnosť chápať iných. 

Dilema: Koreň hriechu: Pasce: Obranný mechanizmus: 
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Znižovanie sa. Falošná skromnosť a 
strach ukázať sa. Neupozorňujú na 
seba.  

Lenivosť. Pohodlnosť a slabá vôľa 
k činnosti. Urobia vštko, aby sa 
k ničomu nezaviazali a aby neboli 
nikým nútení.  

Lenivosť a pohodlnosť. „To predsa 
nestojí za námahu!“ Nebrať veci 
príliš vážne.   

Umŕtvenie. Necítia sa dosť silné na 
požiadavky života a preto sa častejšie 
než iní utiekajú k stimulácii 
„cigaretkou“, „pohárikom“ a pod. 

Obrat a vykúpenie: 

Bezpodmienečná láska. Zažiť, že sú dôležité, žiadané, majú čo dať.  

Životné poslanie: 

Prekonanie cynizmu a skepticizmu voči sebe a svetu. Naučiť sa vystupovať 
srdnato. 

Zviera: 

Slon, leňochod, delfín. 

Zem: 

Mexiko;  

Farba: 

zlatá 

Osobnosti: 

Carl Gustav Young, pápež Ján XXIII; prorok Jonáš.Útecha:   3; Stres:   6; 

 

 Som dobrý, keď som: Obranný mechanizmus Pasca Koreň hriechu 

1 úprimný, usilovný, poriadný kontrola konania citlivosť zlosť 

2 milý, nesebecký, ochotný pomôcť potlačenie lichotenie, (láskavosť) pýcha 

3 úspešný, kompetentný, efektívny stotožnenie ješitnosť, (povrchnosť) lož (podvod) 

4 originálny, citlivý, kultivovaný umelecké povznesenie trudnomyseľnosť, (melanchólia) závisť 

5 múdry, chytrý, vnímavý ústup (rozdelenie) lakomstvo lakomstvo 

6 verný, poslušný, loajálny projekcia zbabelosť, (smelosť) strach (úzkosť) 

7 optimistický, veselý, roztomilý úspornosť plánovanie nestriedmosť (obžerstvo) 

8 spravodlivý, silný, mám prevahu zaprenie odplata nehanebnosť (nemravnosť) 

9 mierny, harmonický a vyrovnaný otupenie lenivosť, (pohodlnosť) lenivosť 

 

 Sebaobraz Vyhýbanie sa Pokušením je: Výzva 

1 Mám pravdu mrzutostiam dokonalosť Postupný rast 

2 Pomáham núdzi pomáhanie Sloboda (milosť) 

3 Mám úspech zlyhaniu zdatnosť (výkon) Nádej (vôľa Božia) 

4 Som iný všednosti pravosť (autenticita) Pôvodnosť (zjednotenie s Bohom) 

5 Vidím do všetkého prázdnote poznanie Múdrosť (riadenie Božie) 

6 Konám si svoju povinnosť chybnému chovaniu istota Viera (dôvera) 

7 Som šťastný bolesti idealizmus Realizmus (spolupôsob. s Bohom) 

8 Som silný slabosti spravodlivosť Zľutovanie (pravda) 

9 Som spokojný konfliktu sebaponíženie Láska 

 

 Ovocie Ducha Štýl hovorenia Sociálny podtyp Sebazáchovný podtyp 

1 jasný kľud (trpezlivosť) poučný, moralizujúci Neprispôsobivosť úzkostlivosť 

2 pokora lichotivý, radiaci Ctižiadosť výhody 

3 opravdivosť (poctivosť) získavajúci, úchvatný Prestíž istota 

4 vyrovnanosť (rovnováha) lyrický, nariekavý Hanba obrana 

5 objektivita vysvetlujúci, systematický Totemy útočište 

6 odvaha vyrujúci, ohraničujúci Povinnosť vrelosť 

7 triezvosť (striedmá radosť) kecavý, rozprávanie príbehov Obetavosť obhajoba 

8 nevinnosť vyzývajúci, demaskujúci Priateľstvo spokojné prežívanie 

9 skutok monotónny, uhýbajúci Zdieľanie chuť 
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Etika táborových prepadov 
 

Poznámka: 

Nie všetci vodcovia sú táborovým prepadom naklonení! Okrem vodcov, ktorí chápu nočný prepad tábora ako vítané oživenie sú 
aj vodcovia, ktorí prepady zásadne odmietajú. Rešpektuj ich! 

 

Čo JE táborový prepad? 

• Gentlemanská hra založená na šikovnosti, inteligencii, ľsti a skrytosti. Jej cieľom je preniknúť do (okrem vodcu) nič 
netušiaceho skautského tábora a nepozorovane ukoristiť aspoň jednu z nočných vlajok, umiestnených v tábore; alebo (zo 
strany táborníkov) odhaliť, chytiť a zajať útočníkov. 

• Efektívna forma, ako preveriť bdelosť stráží a pripravenosť tábora na nevítané návštevy a nepredvídané situácie. 

• Previerka zálesáckeho umenia útočníkov. 

 

Čo NIE JE táborový prepad? 

• Násilná hra á lá Old Shatterhand: „napadneme a poviažeme stráže,…“ 

• Prepadnutie a vylúpenie zásobovacieho stanu, či táborového inventáru. 

• Lovecká výprava za oddielovou vlajkou (ktorá by mala byť pre všetkých skautov posvätná a preto príliš „vznešená“ na 
to, aby bola predmetom hry!). 

• Masový útok á lá „Borodino“, keď sa na nebohý tábor vrhne 50 revúcich útočníkov, zmetie stráže a vyplieni tábor. 

• Hra na mučiarské koly Apačov, kde pre zmenu nebohých neúspešných útočníkov víťazní táborníci ostrihajú dohola, či 
inak zmrzačia. 

 

Chystáš sa uskutočniť táborový prepad? 

NIKDY NEUROB VOPRED NENAHLÁSENÝ A NEODSÚHLASENÝ PREPAD!!! 

• Uisti sa, že vodca tábora s Tvojim prepadom súhlasí. Ak nie, prepad bez diskutovania zruš a namiesto neho vykonajte 
v tábore riadnu bratskú návštevu. 

• Najlepšie ešte pred táborom si dohodni približný termín prepadu a formu jeho potvrdenia tesne pred jeho 
uskutočnením (napr. formou tajnej schránky v okolí táboriska, mobilného telefónu – SMS-ka a pod.). 

• Tesne pred prepadom sa nahlás vodcovi – prostredníctvom mobilu, tajnej schránky, či odkazu prostredníctvom 
„poslíčka“ z dediny – a oznám mu približný čas prepadu a počet zúčastnených osôb. Vyžiadaj si od vodcu potvrdenie, že 
môžeš prepad uskutočniť a vyžiadaj si Núdzový signál (dôležité!), ktorým vodca tábora alebo ty môžete prepad kedykoľvek 
prerušiť. Oboznám s ním všetkých členov svojej prepadovej jednotky! 

• Sľúbený a nahlásený prepad uskutočni za každého počasia! Vodca tábora možno práve kvôli Tebe upravil celý 
táborový program! 

 

Želáš si na svojom tábore prepad? 

• Daj jasne najavo, že si tejto hre naklonený. 

• Najlepšie ešte pred táborom sa dohodni s potenciálnymi realizátormi (skauti zo susedného oddielu a pod.). 

• Každý večer nezabudni po spustení štátnej vlajky vyvesiť na vlajkový stožiar nočnú vlajku! Takisto rozmiestni malé 
nočné vlajky na exponované miesta tábora: kuchyňa, zásobovací stan, vstupná brána a pod. 

• Urči vhodný Núdzový signál a oboznám s ním všetkých skautov hneď na začiatku tábora! 

• Ak dostaneš hlásenie o pripravovanom prepade, ponechaj si informáciu IBA PRE SEBA! Je určená výhradne Tebe ako 
vodcovi tábora a je prejavom dôvery a rešpektovania pravidiel hry! Ani najmenším gestom, či slovkom nedaj najavo, že 
očakávaš prepad (napr. povzbudením stráží: „A dnes strážte mimoriadne ostražito!“, potulovaním sa v noci po táborisku a 
pod.)! Odolaj pokušeniu vymenovať mimoriadne stráže a večer choď naprosto pokojne spať (v nočnom úbore a s vyzutými 
kanadami!) 
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• Nepripusť na jednom tábore priveľa prepadov. 1 – 2 úplne stačia! Inak sa stanú únavnými a tábor môže začať upadať! 

• Nahlásenému prepadu odovzdaj Núdzový signál (dôležité!), ktorým v prípade naliehavej potreby (úraz, nepredvídaná 
situácia) môžeš prepad okamžite ukončiť. 

 

Pravidlá prepadu 

• Nástrojmi prepadu je lesť, skrytosť a šikovnosť. Násilie nemá na prepade žiadne miesto! 

• Ak stráž útočníkov spozoruje a hrozí nedorozumenie, nech sa vhodne identifikujú ako táborový prepad! 

• Ak už stráž vyhlási poplach (a zobudí vodcu tábora), je úlohou vodcu vo vhodnom čase informovať, že sa jedná o 
táborový prepad a nie o skutočné ohrozenie tábora. Dôležitý je vhodný čas! 

• Ak niektorého z útočníkov stráž dolapí (stačí, ak ho chytia rukami a je jasné, že ho považujú za votrelca), tak sa bez 
odporu podrobí a je zajatý! 

• Všetci sa vyhýbame poškodzovaniu táborového, či súkromného majetku! 

• Útočníci najneskôr na druhý deň prídu verejne do tábora a ak ukoristili nočné vlajky, je vecou cti táborníkov vykúpiť 
ich (napr. hrncom pudingu a pod.). Ak táborníci zajali niektorého z útočníkov, môžu ho vymeniť: spravidla za Veľkú nočnú 
vlajku dvoch zajatcov, za Malé nočné vlajky po jednom zajatcovi – prípadný rozdiel sa „doplatí“ pudingom a pod. Ak je 
zajatcov viac ako vlajok, musia sa rovnako vhodne vykúpiť sami útočníci – napr. primeranými „verejnoprospešnými 
prácami“ v tábore. 

• Ak nastane skutočne vážna situácia, v ktorej by nebolo rozumné ďalej pokračovať v hre, vydá vodca tábora (alebo 
niekto z útočníkov) dohodnutý Núdzový signál. V tom okamihu prepad končí a všetci (táborníci aj útočníci) sa zhromaždia 
ihneď pri vodcovi! 

• A hlavne všetko s humorom a nie príliš vážne! 

 

Nočné vlajky 

• Veľká nočná vlajka – je vyrobená z bielej látky (aby bola v noci viditeľná) s rozmermi asi 100 x 100cm. Patrične ju 
vyzdobíme (fixkami na textil) a uvedieme na ňu názov oddielu, ktorému patrí. Vždy večer po večernom nástupe ju 
vyvesíme na vlajkový stožiar. 

• Malé nočné vlajky – veľkosťou a tvarom podobné družinovým vlajkám. Biele (aby boli v noci viditeľné), patrične 
vyzdobené, s názvom oddielu a miesta, kde sú umiestnené (napr. kuchyňa, zásobovák a pod.). Upevníme ich na žrď a 
umiestnime na miesta, kde môžu byť počas celého trvania tábora. 

Vlajky pripevňujeme tak, aby sa dali ľahko a bez poškodenia odvesiť – cieľom prepadu nie je urobiť súťaž v (od)uzlovaní 
gordických uzlov! 
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SKAUTING JE VÝBEROVÁ ORGANIZÁCIA 
 

Skauting je na jednej strane otvorený všetkým ľuďom, na druhej strane ale nie je určený pre všetkých ľudí. 

Z tohoto hľadiska je skauting hnutím, ktoré je určené pre bezproblémových ľudí so záujmom o skautský spôsob života 
s cieľom, aby bezproblémovými aj zostali. V praxi to znamená: 

 

• Určený pre bezproblémových ľudí: 

Skauting nemá žiadne mechanizmy a metódy, ktorými by mohol riešiť problémy psychických chorôb, kriminality, drogovej 
závislosti, alkoholizmu, závislosti na nikotíne, neprispôsobivého správania a pod. To znamená, že nie je spôsobilý týmto 
ľuďom pomôcť. Je preventívnou organizáciou, ktorá do svojich radov prijíma ľudí, ktorí v tomto smere nemajú žiadne 
problémy a ponukou zmysluplného využívania voľného času a celkového zmyslu života im pomáha bezproblémovými zostať a 
zároveň maximálne rozvinúť svoju osobnosť. 

V prípade, že sa podobné problémy u dieťaťa vyskytnú počas jeho činnosti v oddieli, je potrebné najprv riešiť tieto jeho 
problémy. V tomto smere my ako skautskí vodcovia spravidla nie sme kompetentní riešiť ich a je preto nutné obrátiť sa na 
odborníka (psychológ, psychiater, duchovný a pod.).  

Výnimku tvorí možnosť, kedy vodca (ktorý je v civile napr. psychológom) je schopný a ochotný túto pomoc nad rámec 
skautingu problémovému jedincovi poskytnúť a dá sa to urobiť bez veľkej ujmy na živote a fungovaní samotného oddielu. 

Zhodnotenie vlastnej kompetentnosti a možností zostáva aj tak na samotnom vodcovi, ktorý musí reálne zhodnotiť svoje 
možnosti a hranice. 

 

Poznámka: Nezamieňajme pojem „problémový“ s pojmom „handicapovaný“. Handicap – telesný a do istej miery aj mentálny 
– nie je prekážkou plnohodnotného života v skautingu. 

 

• Ktorí majú záujem o skautský spôsob života: 

Nie každému skauting vyhovuje. Aj keď takýto človek spravidla v skautingu zotrváva (baví ho tam zábava, má tam 
kamarátov…), nie je tam veľký záujem o to, čo je podstatou skautingu (výchova, štýl života, príroda a pod.). Je v tomto prípade 
našou povinnosťou nepredlžovať túto skrytú „agóniu“ a pomôcť dotyčnému nájsť miesto, kde ich to bude skutočne zaujímať 
(napr. krúžok karate, modelársky krúžok, programovanie, tanec…). 

 

Nezanedbateľné je aj druhé stanovisko – stanovisko samotného oddielu. Základnou povinnosťou oddielu je v prvom rade 
byť: kvalitným, živým, hlboko skautským oddielom.  

Ak oddiel bude spĺňať tieto kritériá, dokáže významne napomôcť výchove a rozvoju mladého človeka. Ak ich nebude spĺňať, 
bude iba slabým odvarom a nepomôže nikomu. A je určite lepšie pomôcť dvadsiatim mladým ľuďom, ako znechutiť a 
nepomôcť päťdesiatim…  

Oddiel ale nikdy nebude skutočne fungujúcim, ak v ňom nebudú skauti a skautky zapálení pre skauting a milujúci tento spôsob 
života! To je druhý dôvod výberovosti skautingu. 

 

Ako realizovať výberovosť v oddieli: 

• Ukončenie činnosti (ľudovo vyhadzovanie) – je dosť drastické a potenciálne konfliktné. Niekedy nevyhnutné (v prípade 
vážneho problému zo strany mladého človeka: narkománia, psychická choroba…) a vtedy ho treba previesť maximálne taktne, 
citlivo a ohľaduplne. Ak je to možné, usilujme sa tomuto spôsobu riešenia vyhnúť! 

• Uvedomelý odchod – ak „skaut“ sám príde na to, že to nie je pre neho a preto sám od seba odíde a nájde si inú, vhodnejšiu 
parketu pre uplatňovanie svojich záujmov. V praxi to väčšinou nefunguje nefunguje – naopak, spravidla tí „lepší“ odídu a tí 
„bez chrbtovej kosti“ zostanú… 

• Prirodzený výber – v praxi kombinácia obidvoch predošlých metód. Na jednej strane mladý človek ostáva, alebo opúšťa 
oddiel na základe zhodnotenia svojich záujmov; na druhej strane vodca vytvára v oddieli vhodné podmienky na to, aby v ňom 
táto selekcia aj skutočne prebiehala. Najvhodnejší spôsob realizovania výberovosti v skautingu. 

 

Príklad prirodzeného výberu v oddieli so silným postavením družiny: 
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• družinovka – je zameraná hlavne na získavanie zručností a na výchovu; „pracovná“ 

• oddielové akcie – sú zamerané viac na súťaženie, zábavu; „zážitkové“ 

• stanovte Kódex správania sa skauta (napr. „10P“ – porov. nižšie) 

• na začiatok dajte každému skautovi 5 bielych bodov 

• za každé porušenie Kódexu pri akejkoľvek príležitosti odoberte skautovi 1 biely bod 

• za každú vzornú účasť na družinovke pridajte 1 biely bod – ale len vtedy, ak mu už nejaký bod chýba. Súhrnne teda 
skaut nemôže mať naraz viac ako 5 bielych bodov. Z uvedeného je jasné, že biely bod nemôže získať na družinovke, na 
ktorej práve niektorý biely bod stratil – jeho účasť na tejto družinovke sa už totiž nedá ohodnotiť ako vzorná!! 

• ak skaut stratí všetkých päť bielych bodov, je vylúčený zo všetkých aktivít oddielu, okrem družinoviek 

• aktivít sa môže začať zúčastňovať až vtedy, keď získa naspäť aspoň tri biele body (v praxi najskôr po troch 
perfektných družinovkách, teda po troch týždňoch) 

 

Tým vytvárame určitý tlak, pretože oddielové akcie spojené so súťažami, hrami a množstvom pútavých aktivít tvoria „šťavu“ 
skautského života. Skaut teda alebo „zapne“ a vydobyje si tak účasť na živote oddielu, alebo mu to za „zapnutie“ nestojí a 
postupne z podstatne „nudnejších“ (= pracovnejších a náročnejších) družinoviek vypadne úplne. 

 

Ako s nováčikmi? 

Nováčik potrebuje čas, kým dokáže túto úroveň dosiahnuť. Odporúčame v tomto prípade u nováčikov (ideálne je, ak tvoria – 
aspoň sprvu – samostatnú skupinku) rozdeliť tento proces do troch častí: 

• Nabudenie – poskytnutie zážitku skautingu: maximum aktivít, takmer žiadne požiadavky. Trvanie – rádovo mesiace. 

• Pozvanie – odovzdanie skautského zákona a spôsobu života. Dieťa je pozvané a vedené k jeho pozitívnemu prijatiu. 
Trvanie – rádovo mesiace 

• Rozhodnutie – na dieťa sú vložené požiadavky dodržiavania Zákona a skautského štýlu života a je od neho očakávané 
rozhodnutie stotožniť sa s nimi, alebo nestotožniť (a opustiť organizáciu v prospech inej, pre neho prijateľnejšej). Trvanie – 
permanentné. Fáza rozhodnutia (začiatok) sa časovo spravidla viac – menej zhoduje so zložením skautského sľubu. 
Neznamená to ale, že sľubom končí. 

 

Výhody uvedeného systému prirodzeného výberu: 

eliminuje negatívny vplyv problémových jedincov na ostatných členov oddielu a na úroveň (aspoň časti) programu; vytvára 
určitý tlak na jednoznačné rozhodnutie sa „pre“, alebo „proti“; 

Nevýhody uvedeného systému prirodzeného výberu: 

pri necitlivom aplikovaní sa môže premeniť na teror a mocenský nástroj radcu; vyžaduje zrelé vedenie oddielu (vodca, 
radcovia); potreba zohľadniť jeho aplikáciu zvlášť na nováčikov. 

 

Príklad Kódexu: „10P“ 

• PRIATEĽSTVO  

priateľské chovanie, ovládanie hnevu, veselá myseľ, radosť z úspechu druhých 

• POSLUŠNOSŤ 

dobrovoľná disciplína, uprednostnenie záujmov družiny pred svojimi vlastnými, dodržovanie pravidiel 

• PRAVDIVOSŤ 

neluhať, nepreháňať, nesklamať dôveru ostatných, dodržať dané slovo 

• PRIAMOSŤ 

úcta k starším ľuďom, kritika do očí (neohovárať), čestné jednanie, slušné vyjadrovanie sa, priamy charakter 

• PRACOVITOSŤ 

dokončiť začatú prácu, nepriživovať sa na ostatných, ochota k práci, radosť z práce 

• PRIPRAVENOSŤ 
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poskytnutie pomoci iným bez toho, aby o to požiadali; vykonať denný dobrý skutok (aspoň jeden); služba 

• PRÍKLADNOSŤ 

pozdrav, slušné chovanie pri stole, skromné vystupovanie, pevná vôľa, netárať – vedieť mlčať, aktívny prístup k akciám 
(družinovka, oddielovka, skautská výchova…) 

• POCTIVOSŤ 

čistá férová hra, cudzie veci = tabu, spoločné veci ako vlastné, spravodlivosť pri delení 

• PRÍRODA 

záujem o poznanie prírody, tiché správanie v prírode, pomoc prírode 

• POSTAVA 

slušný vonkajší výzor, čistota, pravidelné ranné cvičenie, poriadok vo svojich veciach a vo svojom okolí 
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