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Úvod zborového vodcu

Milí členovia, rodičia a priatelia 11. zboru Biele Delfíny.

Som veľmi rád, že aj v tomto príhovore do výročnej správy môžem skonštatovať, že sa
nám v uplynulom roku opäť darilo. Z minuloročných nováčikov sa oddiel Kontiki stal
jedným z najaktívnejších a Čarokéz dokonca prerástol naše delfínske akvárium a stal sa
novým samostatným zborom.

Všetky naše stále oddiely sa niesli rokom 2019 silným krokom. Fungovanie oddielov
a zborovej rady môžem hodnotiť veľmi dobre a vidno to aj na našom tábore. Ten sa
nám tento rok veľmi podaril a som pyšný na celý tím, ktorý sa pričinil o také príjemné
leto. 

A podarilo sa nám nielen to. Naším najväčším úspechom je naša každodenná práca na
družinovkách, oddielovkách, výletoch a prespávačkách. Práca, za ktorú nás vy
odmeňujete vašou dôverou a ktorá vychováva ďalšiu generáciu skvelých ľudí – skautov.

Do okrúhleho roku 2020 by som si pre náš zbor prial, aby skautovanie napĺňalo
každého jedného z nás a aby sme vďaka skautskej výchove dosiahli všetky ciele, ktoré si
zaumienime. Náš úspech meriame aj podľa úspechu našich členov, a preto Vám ho
prajem čo najviac, ale vedzte, že aj keď sa Vám dariť nebude, nájdete u nás priateľov,
o ktorých sa môžete oprieť.

Ďakujem ešte raz za tento rok celej zborovej  
rade, oddielovým vodcom a činovníkom, 
našim členom a aj rodičom a priateľom 
zboru. Teším sa, čo všetko spolu  
zažijeme ten budúci.

So stiskom ľavice

Deniz Oydasik – Nabu
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Kto sme a čo robíme

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na
Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 6.000 chlapcov, dievčat a dospelých
dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. 
Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a
príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých
nevynímajúc. 

Slovenský skauting je členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a
World Association of Girl Guides and Girl Scouts, ktoré združujú 38 miliónov ľudí na celom
svete. Skauting oslávil v auguste 2007 prvých 100 rokov svojej existencie. Počas prvej
storočnice skauting obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých po celom svete.

Na Slovensku sa každý rok zorganizuje vyše 120 letných táborov pre 3.500 účastníkov, viac
ako 1.000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či
expedícií do zahraničia. Tieto akcie formujú charakter a osobnosť, učia zodpovednosti a
samostatnosti každého nášho člena. Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť
problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty,
pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.

Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej
spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať na sebe, získavať vôľu
prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. O chod organizácie sa
stará 1.000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré
sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne sa koná vyše 100 kurzov, seminárov a
tréningov priemerne pre 2.200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou
cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Mladým ľuďom umožňujeme podnecovať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si
uplatnenie. Zapájajú sa do súťaží v tvorivosti, v próze, poézii či fotografovaní a v tvorbe
amatérskych videí. Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity - ponúka ľuďom bez
rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú
horolozecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa
aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných
technológií - počítačov, internetu, tvorbu webstránok či prezentácií. Skauting ponúka možnosť
naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť
dobrý v športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.
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Vedenie zboru 

Strana 04Výročná správa 2019

Zborový vodca: Denis Oydasik - Nabu

Zborový ekonóm: Jana Kerekesová - Karkulka
Zborový hospodár: Martin Mihalovič - Elton

Vodcovia oddlielov:

1.oddiel skautov Čarokéz: Ladislav Jediný - Biely medveď
2.oddiel vodných skautov Kontiki: Martin Cajagi - Maco
3. koedukovaný oddiel Eldorado: Katarína Franců - Kači
6. oddiel skautiek Esá: Hana Boriová - Hany
8. koedukovaný oddiel Carrigo: Lucia Liptovská - Špagi
11. oddiel vĺčat Bieli vlci: Juraj Lizák - Kocúr, Martin Mihalovič - Elton
16. oddiel skautov Svište: Boris Palovčík - Bobor, Ján Rábek - Klobučník
21. roverský kmeň Pegas: Petra Lacová - Peťa
30. koedukovaný oddiel Kajmani: Dorota Nováková - Fufi



Od začiatku roka oddiel pokračoval v našliapnutom tempe. Pribudla nám jedna družina vĺčat
v Dunajskej Lužnej a počet členov sa pri registrácii zastavil na čísle 82. V rámci činnosti sa stále
snažíme deckám priblížiť o čom je skauting. Keďže naše decká sa ešte nezvládli zapojiť do J3K,
urobili sme si vlastný – jednoduchší karpatský okruh, počas ktorého sme si urobili vlčiacku
odborku „indián“. Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme sa v rámci našich obcí, kde pôsobíme, zapojili
do brigád zameraných na upratanie okolia. Veľkú časť našich družinoviek sme venovali prvej
pomoci. Vyvrcholením doterajšej činnosti bol letný tábor, ktorý bol pre náš oddiel historicky
prvým. Na tábore sme predstavili našu oddielovú – neskôr zborovú rovnošatu – červenú
polokošeľu. Ťažiskový program pre naše vĺčatá bolo cestovanie v čase. Prešli sme si od praveku,
až po súčasné Vianoce s ozajstným vianočným stromčekom a darčekmi. Jeden
z najzaujímavejších dní bol v období „Gutenberga“ a vynájdenia tlačiarenského stroja. Počas
tohto dňa sme si sami vyrábali táborové tričká sieťotlačou. Na tábore sme tiež mali cvičnú
figurínu a všetci naši členovia si otestovali, ako podávať masáž srdca a umelé dýchanie. Počas
roka sa nám podarilo vĺčatá pripraviť tak, že na tábore mohli skladať sľuby vĺčat. V našom
oddiele je asi najviac spomínaný nočný prepad, ktorý bol v čase, kedy na stráži boli vĺčatá
z Čarokézu a ktorý sme úspešne ubránili. 
Pre históriu nášho oddielu bol veľmi dôležitý dátum 12.8.2019. V tento deň sme mali
ustanovujúcu zborovú radu. Rozdelili sme náš pôvodný oddiel na samostatné oddiely Rovinka
a Dunajská Lužná a dohodli sme sa na ďalšom spoločnom fungovaní v rámci samostatného
zboru Čarokéz. Sme vďační 11. zboru Biele delfíny za pomoc a zastrešenie v našich začiatkoch. 
Je nás však už naozaj veľa a najväčším problémom je geografická vzdialenosť našich zborov.
Keďže registrácia na ministerstve prebehla až v januári 2020 bola jesenná časť vo fáze, kedy sme
sami nevedeli, do akej miery ešte patríme pod 11. zbor, resp. či už sme samostatným subjektom.
Z hľadiska SLSK sme dostali pridelené číslo zboru 42. a tak sme ďalšiu činnosť už riešili
samostatne. Od septembra sme sa začali znova stretávať. Na jeseň sme absolvovali slávnostné
šatkovanie v Dunajskej Lužnej spolu s prespávačkou v klubovni. Nasledovalo šatkovanie
v Rovinke. Na Vianoce sme rozniesli betlehemské svetlo v Rovinke, Dunajskej Lužnej
i v Alžbetinom dvore, čím sme zavŕšili tohtoročnú činnosť.
Počas celého roka pokračujeme v 
našich projektoch s názvom 
„Pomôžte nám pomáhať“, pri
ktorých zbierame hračky pre projekt 
„Cesta von“ a zbieranie štuplíkov 
pre konkrétneho handicapovaného 
chlapca.

1.oddiel skautov Čarokéz
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1.oddiel skautov Čarokéz



Druhý rok sa nám rozbehol, hneď od januára sme začali postupne zavádzať družinový systém,

kde sme decká rozdelili na tri družiny. Starší chalani (Modrý Bobry), mladší chalani (Riečne Tigre)

a baby (Eskimáčky). Schôdzky sme rozdelili na oddielovú časť a družinovú časť. Orientačne

zhruba po hodine. Aktuálne je nás 5 vedúcich. Podelených 1,2,2 kde cítiť, že ešte jeden vedúci by

sa Bobrom hodil. Mimo schôdzok sme sa zúčastnili alebo organizovali 16 akcií. Počnúc zimným

výletom okolo Pajštúnu, cez víkendovú chatu na Vlčom vrchu, či výletom do Macochy spojeným

s plavárňou, ktorý sme robili spolu s Eldorádom. Jar sme otvorili účasťou na skautskom

trojkopčiaku, zúčastnili sa čistenia karloveskej zátoky a mali prvý oddielový splav s prespaním a

účasťou na orientačných pretekoch na Bodíckych ramenách. Leto začalo pomocou organizácie

MDD na lodenici a nasledovalo splavom Moravy pod Sandberg. Pre vysoký stav Dunaja sme sa

až do lodenice neplavili. Koncom júna sme začali so stavbou tábora, ktorá plynule prešla do

tábora s počtom účastníkov od 35 počas Pohody tesne pred koncom až po cca 70 počas

návštevného víkendu, kedy prišla väčšina odrastených Kajmanov. Prvá akcia po tábore už bol

splav zámeckej Dyje, ktorý robíme tradične spolu s lodenicou. Tohto roku sa pridali aj ďalší z
Eldorada. Splav Mošonského Dunaja sme pre zlé poveternostné podmienky nahradili stolovými

hrami v klubovni. Jedným z vrcholov roka bola víkendovka vo Zvolenskej Slatine, kde niektoré

decká skladali skautský sľub. Koncom októbra sme pre skautov z Trenčína zorganizovali v sobotu

mestskú hru v Bratislave a v nedeľu doobeda zatváranie vody na Karloveskej zátoke. V novembri

sme ešte absolvovali upršaný výlet na Kačín spolu so zakladaním ohňa v daždi a opekaním (to

už nepršalo). Rok sme zakončili Zborovými Vianocami a následne ešte oddielovou vianočnou 

schôdzkou. Podarilo sa nám v rámci 

družín trochu viac rozbehnúť 
napredovanie v rámci prvého skauta. 

Nejaké deti odbudli, iné pribudli. 

Prechod poslednej družiny od vĺčat 

ku skautom sme o rok posunuli. 

Chalani na to ešte neboli väčšinou 

zrelí a nám na to chýbajú aktívni 

vedúci. Rok 2019 sme ukončili tým, 

že stav detí je viac-menej plný. 

Eskimáčky sa podarilo rozšíriť 
z 5 členov na 7, čím sa zaplnili 

posledné voľné miesta. 

2.oddiel vodných skautov Kontiki
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2.oddiel vodných skautov Kontiki
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V roku 2019 náš oddiel pokračoval vo svojej činnosti tradične družinovkami systémom

troch družín (vĺčatá, skauti a skautky, včielky) a taktiež jednodňovými aj viacdňovými

výletmi. Za zmienku stoja napríklad výlet na Kolibu spojený so zimným kŕmením

vtáčikov, výlet k vodnému mlynu do Dunajského Klátova, trojdňovka pre skautov

a skautky v Šaštíne či trojdňovka pre vĺčatá a včielky v Hronskej Dúbrave. Spolu

s ďalšími oddielmi sme absolvovali letný tábor v Starej Turej, no okrem toho aj

jednodňový výlet do Moravského krasu spojený s prehliadkou Punkevní jeskyně
a priepasti Macocha a cez jesenné prázdniny štvordňovku na tému zombie apokalypsy

na Vlčom vrchu. Zúčastnili sme sa aj na Medzinárodnom dni detí v karloveskej lodenici a
na Sokolíckych hodoch na lúke za Železnou studničkou. Vianoce sme oslávili spolu

s celým zborom v klubovni v Dúbravke, ale aj oddielovým vianočným „blšákom“

v oddielovej klubovni v Starom Meste, kam členovia oddielu mohli priniesť už
nepoužívané veci a mohli si vziať so sebou niečo z toho, čo priniesli iní. Dôležitým

pozitívnym momentom pre náš oddiel bolo v roku 2019 aj splnenie nováčikovskej

skúšky a zloženie skautského sľubu niektorými z našich skautov a skautiek.

3. koedukovaný oddiel Eldorado
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3. koedukovaný oddiel Eldorado
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Rok 2019 nebol pre náš oddiel najakčnejším obdobím, no s oddielovou zástupkyňou Angie sme

pripravili zopár akcií, ako napríklad výpravu do Hainburgu, kde sme vyšli na hrad a neskôr sme

vystúpili na protiľahlý kopec, odkiaľ sme mali krásny výhľad. Okrem iného sme minulý rok

prijali novú členku - Eriku. Erika sa zúčastnila Líderskej lesnej školy Vulkán, spravila si 

33 hodinový Kurz prvej pomoci. A je nám veľkou pomocou. V budúcnosti by chcela založiť novú

družinu v našom oddiely. Na letnom tábore niektoré dievčatá skladali svoj skautský sľub -

tradične pri východe slnka. Na družinovkách so Sirénami spoznávame svoje ja aj pomocou art

terapeutických cvičení a rozprávame sa o svojich pohľadoch na svet. Pre tento rok plánujeme

založenie novej družiny, chceme sa zúčastniť oblastných akcií a usporiadať ďalšie úspešné

výpravy.
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6. oddiel skautiek Esá



Každý piatok od 16.30 do 19.30 sa konali schôdzky v Spoločenskom centre Lamač. Prvú hodinu

bola telocvičňa, kde sa hrali najmä netradičné športy (ringo, lacross, freesbee, ...). Potom

nasledoval presun do Centra. Na schôdzke sa hrávali rôzne hry, niekedy len pre zábavu,

inokedy sa pomocou nich rozvíjali postreh, pamäť a ostatné zmysly. Posledná hodina bola

venovaná odborkám (rastlinám, zvieratám, stopám, regate či šifrám). Pravidelne raz do

mesiaca sa konal výlet, ktorý si pripravil jeden z vedúcich, vždy na iné miesto. Na výletoch sa

vždy hrali hry, niekedy sa opekalo, plnili sa skúšky z odboriek. Počas roku sa členovia oddielu

zúčastnili Kurzu prvej pomoci, víkendu pre starších, spoločných víkendových výprav, letného a

jesenného tábora, Sokolíckych hodov, CVVZ-tky v ČR a jubilejného 30. výročia vzniku oddielu

T.O. Carrigo. V septembri sa začala hrať celoročná hra - Zlatá horúčka (vyvrcholenie na

letnom tábore 2020) podľa skutočnej udalosti, ktorá sa stala na Aljaške. Deti si počas prvého

polroku nakupovali vybavenie, bez ktorého nemohli cestovať. Herné peniaze dostávali za

umiestnenie v hrách, za domáce práce a dobre skutky.

Na CETEH bola téma Shadowrun podľa známej RPG hry a knihy. Deti zažívali rôzne

dobrodružstvá pri plnení úlohy a bojovali proti korporáciam.
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8. koedukovaný oddiel Carrigo



8. koedukovaný oddiel Carrigo
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8. koedukovaný oddiel Carrigo

Letný tábor 2019

Miesto: Vybrnica, Česká republika



V minulom roku sa náš oddiel rozrástol o novú posilu. K starším vĺčatám sa pridala Maťa a

včielkam začala pomáhať Mia zo skautského oddielu. Aj vďaka nim sa Bieli vlci každý pondelok

stretávali na družinovkách, kde pracovali na stupňoch napredovania a osobnom rozvoji.

Dievčatá si na jar začali plniť odborku jazdkyňa. Navštívili aj miestu stajňu, kde sa naučili
starať sa o kone a poníky. Okrem tohto výletu sa náš oddiel raz mesačne vyberie na výlet do

prírody. Pestujeme si tak kondičku a zároveň posilňujeme vôľu a vytrvalosť. Nemalým prínosom

sú aj nové poznatky a zručnosti v prírode. Okrem výletov do neďalekej prírody sme v roku 2019

využili ponuku hlavného mesta na návštevu interaktívnej výstavy v Bibiane, v septembri zas

výstavu robotov. Aby sme boli na letný tábor pripravení, absolvovali sme 3-dňovku na Vláre,

ktorá simulovala táborový život. Najväčšou potechou nám bol v júnovej horúčave osviežujúci

potok. V júli rok vyvrcholil spoločným táborením s oddielom vodných skautov, a tým sa

odštartovala naša vzájomná spolupráca. Deti vyrastajúce v modernej dobe sa počas desiatich

dní zmenili na indiánov a vyskúšali si svojpomocne vyrábať oblečenie, vybavenie a tomahawky.

Tiež sa zapájali do chodu kuchyne. Za svoju snahu získavali kukuricu, ktorá im slúžila na

obchodovanie. Okrem indiánskeho života sme žili aj životom vĺčat. Všetci členovia splnili výzvu

červený kvet a niektorí odvážlivci aj 7 sekúnd. Snažili sa o osobný rozvoj a za ten získavali

korálky, ktoré potom mohli nosiť na krku. Tábor bol pre mnohých, či už prvým alebo niekoľkým,

nezabudnuteľným zážitkom. Táborom sme sa rozlúčili s Kocúrom a novým oddielovým vodcom

sa stal Elton. 

Po návrate z prázdnin 

sme obnovili pravidelnú 

činnosť 11. oddielu. Od 

septembra sa dve 

chlapčenské družiny 

spojili do jednej a 

k vodcom sa pridal Ivan. 

Jedenásty oddiel 

naďalej pokračuje 

v zabehnutých pravidlách 

i tradíciách, a tiež 
vzdelávaní nie len detí, 

ale aj vodcov, skrátka 

v duchu hesla: 

Buď stále lepším!

11. oddiel vĺčat Bieli Vlci
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11. oddiel vĺčat Bieli Vlci
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16. oddiel skautov Svište

Začiatok roka sme začali pomerne sľubne. 

Do konca februára sme stihli výlet na Biele

Skaly, trojdňovku v Trenčianskej Teplej 

a jeden movienight. Tiež sa snažíme

vycvičiť nového radcu, ktorý by viedol 

potenciálnu novú družinu nováčikov.



21. roverský kmeň Pegas

21. roverský kmeň Pegas je domovským oddielom pre roverov, dospelých skautov, oldskautov

a priateľov 11. zboru Biele Delfíny. Detské časy máme už bez debaty za sebou, veď postupne sa

stále viac a viac z nás stáva štastnými rodičmi budúcich vĺčat a včielok. Popri rodinných

a pracovných povinnostiach však nezabúdame na to, čo nám skauting v detstve dal a snažíme

sa aspoň časť z toho vrátiť. Či už je to občasná pomoc v iných oddieloch alebo zveľaďovanie

okolia či opravy v klubovniach, kde sa vĺčatá, včielky, skauti a skautky počas školského roka

stretávajú na družinovkách a venujú sa skautskému programu. Takisto pomáhame

s organizáciou a chodom letného skautského tábora, ktorý je vyvrcholením skautského roku.

Počas roka sa pravidelne - nepravidelne stretávame na oddielovkách, počas ktorých

navštevujeme divadlo, kino či iné spoločenské podujatia, no vieme sa zabaviť aj pri stolových

hrách či pri športe. Verím, že nám pozitívna nálada a občasné stretnuia vydržia, ba dokonca sa

v roku 2020 budeme stretávať ešte častejšie. 
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Tento rok bol pre roverských Kajmanov rokom skúšky. Skúšky, či to čo sme si prisľúbili naozaj

zvládneme a budeme fungovať ako čisto roverský oddiel, a teda bez našich detvákov, ktoré sú

už nejaký ten čas súčasťou oddielu Kontiki. Môj plán ako oddielovej vodkyne bolo stretnúť sa

aspoň raz do mesiaca. Uff, to som si celkom zavarila. Je nás málo, už sme dospelí, máme

viacero povinností, iné priority a už sa niektorí z nás pomaly, ale isto, rozrastajú o nádejných

malých Kajmanov, a tak sa samozrejme moje očakávania nenaplnili. Podarilo sa nám, ale

zorganizovať aspoň pár akcií. 

 Prvá akcia bola „Mapovačka po bratislavských lesoch“. Veľmi pekný prechod po Karpatoch,

kde sme pribrali aj zopár našich „neskautských“ kamošov. Bol ešte len marec a počasie nám už
vtedy riadne prijalo, veď aha!
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30. koedukovaný oddiel Kajmani

Potom prišiel tábor. Som veľmi rada, že sme sa zorganizovali ísť ako roveri, teda aspoň pár z

nás. Bolo to veľmi milé stretnutie. Zastúpili sme snáď všetky generácie, zahrali sa hry s

vĺčatami a skautmi, boli na výlete, drevo narúbali, v potoku sa vykúpali, no jednoducho 

all in one, tak ako sa na skautský tábor patrí ... i keď je to riadny rozdiel prísť na predĺžený

víkend a byť tam 2 – 3 týždne, byť za všetko zodpovedný.



A takto sme sa tam stretli niekoľko Kajmanských generácií (tí najmenší asi spia v kočíkoch) 

 

Našou obľúbenou kajmanskou súčasťou

 leta býva roadtrip, nie je to vyslovene 

skautská akcia, ale sme tam práve tí, 

čo sme si tak blízky a spojil nás práve 

skauting. Tento rok to bolo Poľsko 

a bolo bárdzo fajne.
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30. koedukovaný oddiel Kajmani

Zimnú akciu som sa rozhodla spraviť s našimi bývalými Kajmančatami. Fungovali sme spolu

dlho, myslím, že si veľmi rozumieme tak ako s deckami, tak i s ich rodičmi a záleží nám na

našom vzťahu. Veľkí a malí Kajmani, to bola vždy dobrá parta! Vybrali sme sa tento krát kúštik
za hranice a spravili sme si parádny okruh okolo Hainburgu. Bola riadna kosa, ale i tak sme si

skúsili prejsť bosými nohami po rôznych povrchoch (to dali iba ozajstní otužilci), pozrieť si

krásny cintorín, vyšlapať na kopec, oddýchnuť si v bivaku, ponaháňať sa po hradbách

Hainburgského hradu a zakončiť tento príjemný deň zahriatím sa pri chutnej horúcej čokoláde.

Bohužiaľ sa mi niekde zapatrošili foto.



Toto je posledná záverečná správa, ktorú píšem, aspoň na čas. Po niekoľkých rokoch sa oddiel

Kajmanov registrovať už nebude. Nejako sme to, čo sme si prisľúbili nezvládli a rozhodli sme

sa, že sa budeme stretávať síce ako Kajmani (to navždy!), ale už nie registrovaní v SLSK.

Verím, že raz 30. oddiel Kajmani vstane z popola a niekto ponesie kajmanskú štafetu ďalej.

Niektorí z nás ostávajú aktívnou súčasťou skautingu, aspoň ako im čas a motivácia dovolí.

Priateľmi však ostávame naďalej a skautingu ďakujeme za veľa.
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30. koedukovaný oddiel Kajmani

Poslednou tohto ročnou akciou, ako každý rok je Kajmanská vianočná chata. Tento rok sanám

podarilo stráviť spoločný vianočno silvestrovský čas v okolí Terchovej. Och, to bola krása!

Každý deň výlety, prešlapávačky v snehu po kolená, večer teplý čaj, hry a nekonečné ebaty a

smiechy.



Strana 21Výročná správa 2019

Prehľad príjmov zboru a výdavkov zboru v roku 2019
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Prehľad majetku zboru a záväzkov zboru v roku 2019
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Príjmy a výdavky 2%  z daní (za rok 2017 zaplatené v r. 2018)
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Príjmy a výdavky 2%   z daní (za rok 2018 zaplatené v r. 2019)
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KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ZBORU /
SÍDLO ZBORU:

11. ZBOR BIELE DELFÍNY Bratislava
Homolova 19
841 02
Bratislava 42

ZBOROVÝ VODCA:
Deniz Oydasik - Nabu
deniz.oydasik@outlook.com

www.delfiny.sk
www.skauting.sk

ADRESY NAŠICH KLUBOVNÍ:

KLUBOVŇA V DÚBRAVKE
Ubytovňa Fortuna
Agátová 1/A,
Bratislava - Dúbravka

KLUBOVŇA V LAMAČI
Základná škola
Malokarpatské nám. 1 ,
Bratislava - Lamač

KLUBOVŇA V STAROM MESTE
YMCA
Karpatská 2
Bratislava

KLUBOVŇA V KARLOVEJ VSI
Klub vodných športov Karlova Ves
Botanická  59
Bratislava - Karlova Ves

KLUBOVŇA V ROVINKE
Dom kultúry Rovinka
Hlavná 76
Rovinka

KLUBOVŇA 
V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Klub Ostrov
Jánošíkovská 5 
Dunajská Lužná

Kontaktné informácie



Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - priestory na našu činnosť
(klubovňa), grant na podporu voľnočasových aktivít (letný tábor)

Miestny úrad Lamač - podpora 8. koedukovaného oddielu Carrigo

ZŠ Malokarpatské námestie - priestory na činnosť 8. koed. Oddielu Carrigo

Dúbravské noviny - publikovaný článok o činnosti nášho zboru

Ústredie Slovenského skautingu - vytváranie podmienok pre našu činnosť

Martin Faktor, správca ubytovne Fortuna - ochota a pochopenie s

činnosťou v našej klubovni

Rímskokatolícka farnosť v Dúbravke a Rímskokatolícka farnosť v Devínskej

Novej Vsi - spolupráca pri Betlehemskom svetle

Miestny úrad Dúbravka - pomoc a podpora v činnosti

Všetkým priaznivcom a podporovateľom, ktorí nám darovali svoje 2%,

Všetkým rodičom, priateľom a podporovateľom 11. zboru, ktorí nám

akýmkoľvek spôsobom v roku 2018 pomohli (ubytovanie na výpravách,

prevozy materiálu, a pod.)

Za podporu a pomoc ĎAKUJEME
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Táto výročná správa je dostupná v tlačenej podobe v sídle zboru.
Jej stiahnutie v elektronickej podobe je možné na internetovej stránke 

www.delfiny.sk.
V prípade záujmu je možné zaslanie materiálu poštou.

© Vydané pre vnútornú potrebu 11. skautského zboru Biele delfíny a
Slovenského skautingu. 
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