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1.
Na internetovej stránke Slovenského skautingu
http://skauting.sk/verejnost/o-skautingu/zakladne-principy-slsk/
je vyjadrený "Vzťah k politickým otázkam" takto:
"Členovia nesmú ovplyvňovať ani zapájať členov SLSK do akýchkoľvek záležitostí
politického charakteru."
Na inom mieste nájdeme text:
"Slovenský  skauting  ...  sa  dištancuje  od  každej  formy  totality,  ...  a  násilného
vnucovania akejkoľvek ideológie."
Niet čo dodať, to je iste správne, len to treba aj dodržiavať.

2.
Na internetovej stránke Slovenského skautingu
http://skauting.sk/verejnost/aktuality/slovenski-skauti-proti-totalite
je už viac než rok (datum uverejnenia 26.02.2014) text:
"V týchto dňoch si pripomíname dve historicky významné výročia, ktoré by mali
navždy ostať tichou pripomienkou toho, že už sa takéto udalosti nesmú opakovať.
25. február 1948 a 14. marec 1939 symbolizujú čierne miesta v slovenskej histórii..."

3.
   Text  uvedený  v  bode  2  je  popretím  princípov  vyjadrených  v  prvom  bode. V
podmienkach  skautského  vedenia  mládeže  a  jej  výchovy  príkladom je  to  vylučovanie
iného  názoru,  predkladá  sa  len  jeden  vybraný  názor,  je  to  nanucovanie.  Je  to  názor
ideologický. Keďže skaut je poslušný, je to násilné. 
   Slovenský skauting na svojej internetovej stránke vyjadruje ostrý politický názor. Nie je to
namieste,  nech  už  by  to  bol  akýkoľvek  politický  názor.  Slovenskému  skautingu
neprislúcha úloha sudcu dejín. 
   Nepáčilo sa nám Majchrovičove vnášanie politických názorov do skautingu v r. 1996, ale
toto je to isté, len z iného politického smeru.
   Slovenský skauting o sebe hovorí, že je demokratický, aj preto musí umožniť rôznosť
náhľadov  svojich  členov,  a  nepredkladať  im  jeden  vybraný  názor,  veď  práve  to  je
"totalita", ktorú nechceme. 

4.
   Datum 14. marec 1939 je dňom vzniku Slovenského štátu (od júna 1939 Slovenská
republika),  žiadna  iná  pre  nás  všeobecne  významná  historická  udalosť  sa  v  ten  deň
neudiala.  Textom citovaným v  bode  2  teda  Slovenský  skauting vyjadruje  názor,  že
vznik Slovenskej republiky sa nesmie opakovať a že Slovenská republika je čiernym
miestom v slovenskej histórii.
   Tento názor je absolútne neprijateľný. Už nežijeme za Novotného, keď noviny nepísali
inak  než  "takzvaný  slovenský  štát".  Potieranie  myšlienky  vlastného  štátu  vedie  v
konečnom dôsledku  k  zániku  národa.  Dnes  je  všeobecne  uznávaný náhľad,  že  vo
vtedajších  historických  podmienkach  nebolo  lepšej  alternatívy  než  vyhlásenie
samostatného štátu 14.3.2015. Viem, že ten názor v súčasnosti už zastávajú aj českí



historici, len ako jeden z možných príkladov spomeniem českého historika pána plk. PhDr.
Eduarda Stehlíka. Čítal som takýto názor dokonca aj od historika pána Ivana Kamenca. 
   Existencia  súčasného  samostatného  štátu  Slovákov  je  najlepším  argumentom
proti odporcom samostatnosti.
   Nerozumiem, prečo občianske združenie Slovenský skauting zastáva takýto osamelý,
výnimočný a dnes už neudržateľný názor. Nie je to však názor členskej základne. Ak sa
chce hľadať čierna škvrna, nech sa začne hľadať na tvári občianskeho združenia, ktorého
zodpovední činitelia vyjadrujú názory v rozpore s vyhlasovanými zásadami.

5.
Dovoľujem si týmto zdvorilo požiadať občianske združenie  Slovenský skauting, aby v
zmysle  svojich  zásad  uvedených  v  bode  1  odstránilo  politické  hodnotenie
historických udalostí uvedené v bode 2.

Ing. Vojtech Brabenec - Uzlík, 52. klub oldskautov v Trenčíne, 15. jún 2015.

Príloha:
Snímka obrazovky stránky uvedenej v bode 2., so zvýrazneným citátom:


