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Vec: Žiadosť o priestory

Vážené vedenie Karloveského športového klubu.

Chcel by som, v mene 1.zboru skautov, vyjadriť záujem o prenájom priestorov v 
budove bývalej škôlky na Janotovej ulici.

Dovoľte mi, v krátkosti zhrnúť klúčové informácie o nášom skautskom zbore.

Náš skautský zbor je súčasťou Slovenského skautingu, hnutia zameraného na 
deti a mládež. Deťom skauting ponúka zmysluplné využite voľného času, priestor na 
získanie nových zručností a vedomostí, množstvo skvelých priateľstiev. Mladistvý má v
skautingu priestor na sebarealizáciu a napredovanie, zdoláva osobné výzvy, stáva sa 
aktívnym a plnohodnotným členom spoločnosti. Všetci naši činovníci sa skautingu a 
práci s deťmi venujú dobrovoľne, bez nároku na honorár či inú odmenu. Čas, ktorý 
skautingu venujú je ich voľný čas, ktorý im zostáva popri škole či zamestnaní.

V Karlovej Vsi pôsobíme už skoro desiaty rok, keď sme sa z priestorov na 
Tehelnom Poli presunuli do priestorov v Karloveskom centre kultúry. Priestory v KCK 
slúžia ako zázemie pre činnosť vyše 130 detí a mladistvých. Z toho 68 našich členov 
má v súčastnosti trvalý pobyt v Karlovej Vsi (PSČ 84104-5 ). 

Stretnutia skupiniek, v skautskej klubovni cez týždeň, sú základným prvkom našej 
celoročnej činnosti. Na týchto stretnutia má skautský vedúci možnosť systematicky, 
týždeň čo týždeň, pracovať s členmi svojej skupinky. Na tieto stretnutia nadväzujú 
víkendové aktivity, napr.  návštevy múzeí a galérií, výpravy do Malých Karpát, tvorivé 
dielne v Klubovni. Viackrát za rok organizujeme pre našich členov výlety do rôznych 
kútov Slovenska, ale aj do zahraničia.

Doterajšie priestory nám dobre slúžili množstvo rokov, a my sme sa o ne snažili 
náležite dbať. Celá klubovňa 1.zboru prešla v roku 2013 rekonštrukciou, počas ktorej 
sme investovali zhruba 2000 eur a 400 osobohodín dobrovoľníckeho času. Pravidelné 
stretnutia, cez týždeň v klubovni, predstavujú ročne vyše 4000 osobohodín programu.
Ďalšie stovky hodín strávime v klubovni cez víkendy.

O nové priestory máme záujem z niekoľkých dôvodov. Jednak sa v súčasných 
priestoroch pohybujeme na hranici ich kapacitných možností. A jednak vnímame 
priestory na Janotovej ako možnosť obrovského posunu vpred pre náš zbor. Veľmi radi
by sme na naše fungovanie využívali okolitý park, ktorý poskytuje bezpečný priestor 
pre najmenšie deti, a skvelý prvok skautskej činnosti pre starších. Láka nás predstava
presunúť sa z podzemných priestorov, a dostať sa na svetlo, ako fyzicky, tak aj 
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obrazne, keďže skauting napriek vyše 100 rokom fungovania nemá vytvorený obraz v 
širokej verejnosti. Výrazne sa an tom podpísali aj tri obdobia zákazu. Máme veľký 
záujem pokúsiť sa prezentovať skauting viac navonok, a byť na očiach.

Keďže nám nieje ľahostajné prostredie v ktorom žijeme, zapájame sa do projektov 
ktoré pre nás majú zmysel. Či už v Karlovej Vsi, alebo mimo nej. V Karlovej Vsi sa 
pravidelne zúčastňujeme jarného upratovania. Pomohli sme pri výrobe paletového 
nábytku pre Kamel klub. Na podnet vedenia KCK, a spolu so 70.-tym zborom, sme 
organizovali deň spoločenských hier v Kamel klube, a chystáme sa na jeho druhý 
ročník. Pomohli sme pri výstavbe centra Imobillio. Mimo Karlovej Vsi sme v lete 
pomáhali na prácach okolo Banskoštiavnickej Kalvárie, a v minulosti sme pomáhali aj 
pri Kaštieli Betliar. Projektom Rómski skautskí lídri sme sa snažili podporiť vzdelávanie 
rómskych lídrov, aby mohli pomocou skautingu meniť svoje komunity.

Vrcholom našej systematickej celoročnej práce s deťmi je trojtýždňový letný tábor na 
niektorej z lúk stredného alebo východného Slovenska. Celý tábor vystaviame tzv. na 
zelenej lúke. Stanové plachty a iný táborový materiál máme cez rok uskladnený v 
priestoroch klubovne, aby sa mu nič nestalo, keďže tvorí značnú časť nášho majetku.

Verím, že Vás naša činnosť zaujala, a že bude v záujme celej Karlovej Vsi, aby naša 
činnosť mohla narastať v nových priestoroch. V prípade akýchkoľvek otázok ma, 
prosím, neváhajte kontaktovať, telefonicky na čísle 0907 149 077, alebo e-mailom na 
david@prvyzbor.sk

Ďakujem Vám, za Váš čas.

S pozdravom Dávid Simeunovič, vodca 1.zboru Baden-Powella, Bratislava

V Bratislave dňa 13.12.2017
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