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Objektívne princípy – God – religion – irreligion – duty – skautský sľub – skautský sľub úplne „bez Boha“? – čo s 

bez-božnými skautmi? – záverečné tri možnosti 

Duty to God – povinnosť voči Bohu – a jej odraz v znení skaut-

ského sľubu. 

OBJEKTÍVNE PRINCÍPY 

Skautské hnutie stojí na troch princípoch: Povinnosť voči Bohu, 

povinnosť voči kráľovi/vlasti a povinnosť voči sebe. 

Základom princípov sú objektívne jestvujúce hmatateľné veci: 

Nie je to teda len nejaká idea, myšlienka, teória, ale konkrétne JA, 

ktorého potreby a možnosti by som mal najprv spoznať a potom, 

na základe toho, si vybrať niečo z už spomenutého tak, aby som si 

splnil povinnosť voči sebe: byť zdravý a rozvinutý jedinec, byť 

pripravený, byť najlepší možný.1 Takisto tu nie je nejaký politic-

ký, ideologický postoj, či prúd, ale konkrétna hmatateľná vlasť, 

ktorá má konkrétne problémy a konkrétne potreby, konkrétni 

ľudia s ich konkrétnymi potrebami. Až po ich triezvom preskú-

maní, ujasnení a zvážení môže byť vybraný primeraný politický, 

ideový, či iný nástroj, s ktorým môžeme tieto potreby naplniť a 

problémy vyriešiť.  

„GOD“ 

Úplne obdobne skauting nekladie do centra tretieho princípu ani 

vieru, ani náboženstvo. Kladie do stredu Boha a s tým súvisiaci 

duchovný2 svet. To je objektívna, hmatateľná, overiteľná realita, 

všeobecne prítomná v celých dejinách ľudstva a v celej jeho 

spoločnosti, znova a znova porovnateľne a pritom nezávisle na 

sebe prežívaná ľuďmi bez ohľadu na dobu, na národnosť, kultúru, 

vzdelanie,... a to nielen subjektívne (mystická skúsenosť3), ale aj 

v podobe objektívnych prejavov konania Boha, často veľmi 

spektakulárnych a hlavne v západnom svete aj v mnohých prípa-

doch dôkladne vedecky skúmaných a zdokumentovaných. A 

nakoniec existencia tohto Boha je nielen prakticky overená, ale aj 

teoreticky plne konzistentná s logikou a poznaním, ktoré ako 

ľudstvo máme, ba dokonca je (povedané rečou vedy) aj čisto 

teoreticky vysoko pravdepodobná, v podstate istá. Slovami 

bývalého ateistu a neskôr teistu, filozofa Athonyho Flewa: „Neu-

stále sa musíme vyrovnávať s otázkou pôvodu prírodných záko-

nov. Jediné schodné vysvetlenie je Božia Myseľ. … Prírodné 

zákony, život s jeho teleologickou (= na cieľ zameranou)  organi-

záciou, existencia vesmíru – to všetko je vysvetliteľné jedine vo 

svetle Inteligencie, ktorá tak súčasne odhaľuje svoju vlastnú 

existenciu, ako aj vysvetľuje existenciu sveta.“ 

Všetko toto dohromady je zdrojom istoty, o ktorej konštatuje 

francúzsky filozof Claude Tresmontant: „Viera v Boha sa netýka 

                                                           
1 angl. „to do my best“. Veľmi dobre to vystihuje B-hodnoty A. H. Maslowa, ktorý 

považoval sebaaktualizáciu za podstatný prvok šťastného a naplneného života a 
definoval ju práve ako inštinktívnu potrebu byť najlepším možným, akým len 

človek dokáže byť. 
2 Slovo „duchovný“ tu používame v zmysle židovsko-kresťanskej tradície, ktorá 
považuje „ducha“ za plnosť existencie, na rozdiel od človeka a hmotného sveta, 

ktorý je „len telom“. Toto ponímanie duchovna a ducha ako nie niečoho „menej“ 

(v zmysle „duch nemá telo, my máme“ a pod.), ale naopak niečoho, čo hmotnú 
(stvorenú) realitu čo do reálnosti prevyšuje (hmotný svet v porovnaní s duchov-

ným svetom skôr ako nejaká virtuálna realita) je nakoniec blízky aj antickej 

filozofii (Platón), aj východnému náboženskému mysleniu (svet ako „mája“). 
3 Aj keď aj tá je sama osebe objektívnym fenoménom, pretože je nezávisle na sebe 

prežívaná ľuďmi znovu bez rozdielu rasy, doby, národnosti, vzdelania,... pri 

splnení takisto veľmi zhodných podmienok. 

existencie Boha, ktorá je zjavná isto a to z (faktu) stvorenia, zo 

všetkých stvorení Boha a z Božích diel v dejinách... a to z jedno-

duchého dôvodu: že veriť v existenciu niečoho, čo jestvuje, nemá 

zmysel.“ 

Baden-Powell pritom hovorí o osobnom Bohu tak, ako ho chápe 

aj kresťanstvo. Aj táto charakteristika Boha ako osoby je výsled-

kom trvajúcej skúsenosti ľudstva, ale aj elementárnej logiky, 

ktorá vyžaduje (porov. už zmienený Flew) „inteligenciu“ zo 

strany Stvoriteľa a to je vlastnosť charakteristická pre osoby. 

Predstava nejakej „božskej Sily“ ako neosobnej a teda aj neinte-

ligentnej nezodpovedá ani skúsenosti ľudstva, ani racionálnym 

kritériám. Aj preto je predstava Boha (resp. bohov) ako osoby 

spoločná kresťanstvu, židovstvu, islamu, hinduizmu, väčšine 

iných náboženstiev, ale aj asi všetkým variantom deizmu a pod. 

Dokonca ani budhizmus neodmieta ani Boha ani jeho osobnú 

charakteristiku. Budhizmus vo svojej „čistej“ forme sa o Bo-

ha/bohov ako takých nezaujíma, pohybuje sa skôr v rovine 

psychologickej, praktickej. V bežnej forme ale s bohmi a to 

osobnými, často ráta (porov. napr. lamaizmus a pod.). 

„RELIGION“ 

Teraz sa môžeme dostať k náboženstvu. Náboženstvo by sme 

mohli definovať ako súbor techník, nástrojov, pomôcok, ktoré sú 

tu na to, aby sme s ich pomocou Boha4 poznali, zažili, nadviazali 

s Ním vzťah a umožnili tak naplnenie zámerov, ktoré Boh s 

ľuďmi má.  

V tomto smere náboženstvo sa má k Bohu úplne rovnako, ako 

prírodné vedy voči prírode. Existujú lepšie a horšie prístupy, 

efektívnejšie a menej efektívne, alebo dokonca len paralelné – 

ale všetky spája jeden a ten istý cieľ a všetky v konečnom 

dôsledku, ak sú poctivé, konvergujú k jednému a tomu istému 

bodu a tým je práve objektívna a na nich nezávislá realita, ktorú 

skúmajú. Preto dnes môžeme vidieť nielen konvergenciu medzi 

rôznymi vedeckými tímami vo svete, ale aj medzi jednotlivými 

vednými obormi, ktoré sú si stále viac bližšie, ovplyvňujú a 

dopĺňajú sa a jedného dňa možno sa zlejú do jednej-jedinej pan-

vedy, stojacej na „svätom grále“ vedy dnešnej, teórii všetkého. 

Podobne pozerá Baden-Powell na náboženstvá. Sú to rôzne cesty 

k jednému a tomu istému Bohu. Preto aj úplne samozrejme 

predpokladá, že zásadné princípy a objavy všetkých poctivých 

náboženstiev sú zhodné: „Máme medzi nami chlapcov rôznych 

vyznaní. ... Ale myslím, že nebude problém zhodnúť sa, aby sme 

pri týchto otázkach dávali dôraz na ľudskú stránku veci, pretože 

službu blížnemu v sebe zahŕňa takmer každá forma viery. ... 

Dobré skutky sú spoločné všetkým náboženským vyznaniam, 

preto neprekážajú žiadnemu z nich.“ (Rady skautským vodcom). 

Zakladateľ preto rešpektuje všetky tieto „cesty k Bohu“ a nemá s 

tým žiaden problém, pretože základom jednoty skautského 

hnutia nie je žiadna konkrétna z nich, ale práve objektívna realita 

Boha a Jeho objektívneho konania, prítomného v dejinách, o 

ktoré sa Zakladateľ opiera, keď hovorí: „Boh je jediný Otec 

všetkých nás, takže všetci skauti sa považujú za bratov, bez 

                                                           
4 aj keď hovoríme o Bohu v jednotnom čísle, dá sa to, samozrejme, úplne 

analogicky vzťahovať aj na teoretickú možnosť, že bohov je viac. 



ohľadu na rozdielnosť národnosti, vyznania, či triedy“. A inde: 

„Rešpekt pred Bohom a rešpekt pred blížnym a rešpekt pred 

sebou samým ako služobníkom Božím je základom každej formy 

náboženstva“ (in Hansen, W.: Vlk, ktorý nikdy nespí), či „Rob 

druhých šťastnými a sám budeš šťastný. A tým, že takto budeš 

robiť, naplníš Božiu vôľu s tebou.“ Je len bonusom, že toto 

objektívne konanie Boha sa veľmi dobre kryje s kresťanstvom, ku 

ktorému sa Baden-Powell osobne hlási. Preto môže napísať 

známu vetu: „Skauting nie je nič iné, než uskutočňované kresťan-

stvo“ (článok Skauting a kresťanstvo, 1917).5  

Samozrejme, podobne ako prírodné vedy sa môžu zdeformovať 

pod tlakom iracionálnych ideológií (porov. napr. „teóriu živej 

hmoty“ Oľgy Borisovny Lepešinskej a Trofime Denisoviča 

Lysenka6, či odpor sovietskych vedcov voči teórii Veľkého 

Tresku, pretože ho vnímali ako snahu „prepašovať Boha do 

prírodovedy“ a pod.), aj náboženstvo sa môže zdeformovať, ak 

namiesto objektívnej reality Boha sa upriami na doktríny a 

vierouky a ignoruje realitu. Aj preto je dobré, že Baden-Powell 

postavil do stredu skautského hnutia nie náboženstvo ako súbor 

nástrojov a presvedčení, ale objektívnu realitu Boha. Pokiaľ 

naozaj upriamujeme svoju pozornosť na Boha, rozdiely postupne 

miznú a nefunkčné náboženské konštrukty odumierajú. Dobre 

tento proces môžeme pozorovať napríklad v západnom kresťan-

stve: Veľká západná schizma (reformácia) viedla najprv k lavíno-

vitému štiepeniu pod vplyvom rôznych doktrín, teórií a názorov. 

Dnes zase v praxi vidíme stále väčšie zbližovanie sa dedičov 

tohto rozdelenia, kresťanov rôznych denominácií. Toto spájanie 

sa je ale len logickým dôsledkom faktu, že Boh je jeden, objek-

tívny, pre všetkých ten istý – a ak Ho naozaj hľadáme, potom 

úplne logicky objavujeme rovnaké veci. To, čo vo vzťahu k 

Nemu funguje, takisto funguje objektívne a všeobecne, bez 

ohľadu na cirkev, či denomináciu; a zase to, čo nefunguje, nefun-

guje takisto všeobecne, bez ohľadu na náboženstvo, či denominá-

ciu. A teda aj teológia, ak reflektuje túto realitu a nie je len 

prázdnym špekulovaním, musí nakoniec dospieť k rovnakým 

záverom.  

„IRRELIGION“ 

Vo svojej knihe Rovering to success Baden-Powell popisuje 

úskalia, ktorým sa človek musí vyhnúť, ak chce žiť úspešný život. 

Jednu celú kapitolu venuje úskaliu s názvom irreligion, čiže 

„nenáboženskosť“ (resp. ateizmus, hoci v súčasnosti sa môžeme 

stretnúť dokonca s veľmi zaujímavým pokusom o náboženský 

ateizmus).  

Baden-Powell považuje náboženstvo za zásadný predpoklad 

šťastného a naplneného života. Je to logické: Ak tu už raz nejaký 

                                                           
5 Podobne sa vyjadruje pápež František, citujem: „Ježíš Kristus, Jehova, Allah. To 

jsou všechno jména, která popisují bytost, která je výrazně stejná po celém světě. 

Po staletí se zbytečně prolévala krev v důsledku úsilí segregovat naši víru. Víra 
však musí být pojmem, který nás jako lidi, národy a jako svět spojený vírou, 

sjednocuje. Společně můžeme vytvořit bezprecedentní věk míru, potřebujeme jen 

dosáhnout respektu pro jiné víry, neboť jsme všichni boží děti bez ohledu na to, 
jakým jménem k němu mluvíme.“ (22. 2. 2016) 
6 „Kvôli blízkemu priateľstva medzi Lysenkom a Stalinom, ako aj kvôli tomu, že 

ako Lysenko, tak Lepešinská boli veľmi aktívni v odstraňovaní oponentov, bola 
teória živej hmoty v Sovietskom zväze a jeho satelitoch bezvýhradne prijatá a 

vedecké pracoviská začali hlásiť absurdné pozorovanie premeny buniek jedného 
druhu do buniek druhu iného, Československo nevynímajúc. Tieto pozorovania 

narástli do absurdných rozmerov, kedy bolo pozorovaná napríklad premena 

kukučky v pinky, šošovice v hrášok alebo spontánne vyrastenia vetvy buka na 
breze. Poznatky genetiky boli vyhlásené za buržoázne pavedy. Zaujímavý postoj 

je vyjadrený v knihe Mladý biológ, ktorá vyšla v roku 1955 v Československu:  

„Inou význačnou oblasťou, ktorá sa v Sovietskom zväze prudko vyvíja je otázka 
vzniku a vývoja buniek. Takmer sto rokov sa verilo, že bunka môže vzniknúť iba z 

bunky. Zmyslom tohto názoru, ktorý hájil Virchov, bolo dokázať, že život možno 

odvodiť iba od akejsi prvotnej bunky, ktorá prirodzene nevznikla sama od seba, 
ale bola stvorená nejakou nadprirodzenou bytosťou. Túto dogmu rozbila O. B. 

Lepešinská. Dlhoročnou praxou (!) dokázala, že bunka môže vzniknúť len zo živej 

hmoty.““ (wikipedia) 

Boh je, potom ignorovanie tejto reality nemôže prinášať nič 

dobré. Jeho úvahy následne podporuje aj skúsenosť, ktorú 

máme: od svedectva života ľudí, ktorí s Bohom reálne žijú, či 

žili (napr. v kresťanstve svätci) až po výskumy, sledujúce mieru 

šťastia v závislosti na vzťahu respondentov k náboženstvu.  

Termín religion/irreligion v sebe teda obsahuje požiadavku, aby 

mladý človek v skautingu jednak akceptoval objektívnu realitu 

Boha (a teda neupadol do sféry ideológií a vier, odtrhnutých od 

reality), ale jednak v praxi k Bohu aj reálne smeroval s použitím 

primeraného nástroja náboženstva.7 

Irreligion je nebezpečné aj pre skautské hnutie ako také. Jednak 

by tým skauting stratil svoj smer, o ktorom WOSM v roku 1998 

konštatoval: „Skautský prístup je duchovne orientovaný v tom 

zmysle, že prostredníctvom všetkého, čo ponúka, sa usiluje 

pomôcť mladým ľuďom pohliadnuť za hranice hmotného sveta a 

hľadať Duchovnú Realitu...“ (Scouting: An Educational System, 

1998).  

Ale ešte viac, bez pevného zakotvenia v objektívnej realite Boha 

by skauting stratil svoj stabilný základ a stal by sa tak veľmi 

rýchlo hračkou najrôznejších vier a ideológií – tak, ako sa to 

istým spôsobom stalo skautským organizáciám v bývalom 

socialistickom bloku, kde boli konvertované na rôzne komso-

molské, pionierske a iné organizácie a podriadené marxistickej 

mytológii...  

„DUTY“ 

Od objektívnej reality Boha potom môže Baden-Powell odvo-

dzovať imperatív povinnosti. Niekedy sa diskutuje aj u nás, 

skautov, o tom, či nenahradiť pojem „povinnosť“ pojmom 

„vzťah“. V skutočnosti vzťah nutne vytvára povinnosť. Ak mám 

od Boha zverené svoje telo, som povinný a mám zodpovednosť 

sa oň starať a využiť ho čo najlepšie. Ak žijem vo vlasti, ktorá 

mi dáva nepreberné množstvo možností, ktoré využívam, mám 

povinnosť vrátiť je to v podobe služby vlasti. A ak je tu Boh, od 

ktorého mám všetko, mám aj ja povinnosť voči tomuto Bohu a 

som Mu zaviazaný. Ak by sme „povinnosť“ odstránili, či umen-

šili – napríklad aj nahradením slova „povinnosť“ slovom 

„vzťah“ – riskujeme, že samotný vzťah zničíme tiež. Môžeme to 

vidieť aj na kríze súčasnej spoločnosti, v ktorej mnohí ľudia 

veľmi presne vedia, aké povinnosti má spoločnosť voči nim a 

aké práva na čo všetko oni majú – ale súčasne necítia žiadnu 

zodpovednosť ani osobnú povinnosť, či záväzok voči spoločnos-

ti a vlasti a nemajú tak k vlasti už vlastne žiaden reálny vzťah.  

Baden-Powell ale ide ešte ďalej. Objektívne hodnoty Boha a z 

Neho plynúcej večnej a nemennej Pravdy, z nej plynúceho 

objektívneho, večného a nemenného a pre všetkých ľudí rovna-

kého Dobra a k nemu smerujúcej rovnako objektívnej a nemen-

nej Cesty vytvárajú misijný imperatív podeliť sa s týmto pozna-

ním, ako aj so životom, ktorý sme na ňom založili a ktorého 

kvalitu sme už sami na sebe ocenili. 

Skauting je teda v samej svojej podstate misijné hnutie, tiahnuce 

svetom s jasným cieľom premeniť celý svet na obraz hodnôt, 

ktoré skauting vyznáva a tak vytvoriť nový svet. Stačí si prečítať 

slová Zakladateľa, v ktorých toto poslanie a jeho naliehavosť 

priam vibruje: „Skautské bratstvo je v mnohých ohľadoch po-

dobné krížovej výprave. Skauti z celého sveta sú vyslancami 

dobrej vôle, prekračujú bariéry, ktoré postavila farba pleti, 

vierovyznanie, triedne delenie. Je to veľké poslanie. ... Sľúbme si 

                                                           
7 „Skautské hnutie sa neusiluje oslabiť, ale naopak posilniť náboženskú vieru 
jednotlivca. Skautský zákon vyžaduje, aby skaut skutočne a úprimne praktizoval 

svoje náboženstvo“ (Resolution 14/24 of the World Scout Conference, 1924). Je 

príznačné, že sám Baden-Powell musel opakovane oponovať názorom, že 
„založil nové náboženstvo“, ktorým je skauting (porov. napr. článok v časopise 

The Scouter, január 1912). Tak silná bola a je väzba medzi skautingom a 

náboženskou praxou. 



teda, že sa vynasnažíme založiť priateľstvo medzi skautmi celého 

sveta, pomôžeme vo svete rozvíjať mier a šťastie a medzi ľuďmi 

dobrú vôľu. Prístup je v tejto veci veľmi dôležitý. Keď budú naše 

skautské zákony a sľub platiť v praxi, nepripustia medzi národmi 

žiadne vojny či konflikty. ... Prispejme všetci svojou troškou. 

Skauti by sa mali stále zlepšovať, nielen v zálesáctve alebo 

stanovaní, ale aj v dodržiavaní skautských zákonov. Ak ešte nie 

ste skautmi, poďte a pridajte sa k tomuto šťastnému bratstvu. 

Čakajú nás skvelé časy a budeme vás potrebovať!“ (Rady skaut-

ským vodcom, Skauting pre chlapcov). 

Tento misijný imperatív je vec tak vážna a naliehavá, že Baden-

Powell má v jeho mene plné právo od svojich nasledovníkov-

skautov vyžadovať aj to najnáročnejšie: „aby obetoval seba aj 

svoje osobné potešenia v prospech druhých“ (Rady skautským 

vodcom). 

Preto ten dôraz na povinnosť: Najprv voči Bohu, ktorý je normou 

a kritériom toho, čo je objektívne dobré a objektívne zlé. Potom 

povinnosť voči vlasti v zmysle vnášania tohto Dobra a úsilia o to, 

aby sa vlasť stále viac zdokonaľovala v zmysle tohto Dobra. A 

nakoniec povinnosť voči sebe podľa tohto dobra nielen žiť, ale aj 

byť „telesne silný, duševne bdelý a morálne pevný“ (skautský 

sľub BSA) a tak byť pripravený na splnenie tohto Veľkého 

Poslania Skautského hnutia. 

SKAUTSKÝ SĽUB 

Spoločne so Zákonom, Príkazom a Heslom je aj Sľub skonkrét-

nením troch princípov skautingu pre výchovné účely hnutia. 

Vo svojom pôvodnom znení veľmi dobre odráža to, čo sme si 

doteraz rozobrali: 

„On my honour I promise that I will do my duty to God and the 

King. I will do my best to help others, whatever it costs me. I 

know the scout law, and will obey it“ (Baden.Powell, Scouting 

For Boys, 1908). V preklade: „Sľubujem na svoju česť, že si 

budem plniť svoju povinnosť voči Bohu a kráľovi. Vydám zo seba 

to najlepšie v službe (pomoci) druhým, bez ohľadu na to, čo ma to 

bude stáť. Poznám skautský zákon a budem ho dodržiavať.“ 

Znova tu zaznieva realita Boha ako objektívneho princípu a 

základu celého hnutia. „Ústrednosť „povinnosti voči Bohu“ v 

Sľube bola opakovane potvrdzovaná Hnutím, ktoré súčasne 

hľadalo spôsoby primerané situácii svojich mladých členov, 

ktorými by ju mohli vyjadrovať. Pre zakladateľa, náboženstvo nie 

je súčasť skautingu, ale niečo, čo leží v samotných jeho zákla-

doch“ (WOSM, Guidelines On Spiritual And Religious Develop-

ment, 2010). Baden-Powell sám vysvetľuje: „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 naj-

viac, 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.“ 

Sama služba kráľovi/vlasti i služba blížnym sa tak odvíja od 

služby Bohu, ktorý je normou pre všetky ostatné služby, diela a 

činnosti v Hnutí.  

Sľub sám v sebe veľmi dobre definuje oba kľúčové komponenty 

dokonalého a šťastného života: 

 Maslowovu sebaaktualizáciu – „vydám zo seba to najlep-

šie...“, „dodržiavať skautský zákon...“ 

 i transcendenciu v zmysle zamerania sa na niečo väčšia, 

presahujúce, čo dáva zmysel môjmu životu ako jednotlivca8: 

kráľ/vlasť a hlavne Boh. 

 a to všetko veľmi praktickým spôsobom, službou a pomocou 

druhým ľuďom a budovaním „skautského bratstva“ s jeho 

potenciálom premeniť svet na lepší svet.  

OSOBNÝ BOH A KOMPROMISY 

Je jasné, že Baden-Powell, keď hovorí o Bohu, má na mysli 

osobného Boha, ako ho vníma kresťanstvo. Slová „Boh je jediný 

Otec všetkých nás, takže všetci skauti sa považujú za bratovi“ 

nedávajú zmysel, ak by sme pod „Bohom“ chápali len nejakú 

neosobnú „silu“, či „kozmický zákon“ – nakoniec, ani v praktic-

kom živote sa ľudia nepovažujú za bratov len preto, že podlieha-

jú rovnakým prírodným zákonom a pôsobí na nich jedna a tá istá 

neosobná gravitačná sila...  

Časom ale, ako sa skautské hnutie šírilo, boli Zakladateľ i 

Hnutie nútení k istým kompromisom v znení. Dnes napríklad 

izraelský skautský sľub vôbec nemá zmienku o Bohu – pretože 

sekulárne použitie Mena Boha je pre židovské náboženstvo 

neprípustné z dôvodu úcty k Menu Boha. Japonský skauti si zase 

môžu vybrať medzi pojmami „boh“ a „Buddha“. Vždy je to ale v 

rámci náboženstva. Je to vyjadrenie rešpektu k danej forme a 

úrovni chápania Boha a vyjadruje to postoj Zakladateľa, ktorý 

hovorí: „Jsem si sám sebou jist a že Bůh není tak malicherná 

bytost, jak si jej mnozí představují, ale neobsáhlý Duch Lásky, 

který přehlíží malicherné rozdíly víry, její formy v různých 

vyznáních a který oblažuje každého člověka, jenž opravdu se 

pokouší činiti co nejlépe podle jeho zjevení a v jeho službách“ 

(Na pouti za úspěchem, autorizované vydanie, 1928, str. 214).  

SKAUTSKÝ SĽUB ÚPLNE „BEZ BOHA“? 

Problém nastáva, keď sa niektorá z organizácií pokúša tento 

základ, ktorým je Boh, nejakým spôsobom obísť, či potlačiť. 

Napriek tomu, že Ústava WOSM vyžaduje v skautskom sľube 

odkaz na „povinnosť voči Bohu“, sám Zakladateľ odobril v 

šiestich prípadoch jej vynechanie a to v prípadoch Belgicka, 

Československa, Francúzska, Luxemburska, Holandska a Fín-

ska. Francúzsko, Holandsko a Česká republika majú toto alterna-

tívne znenie v používaní dodnes.9 Skúsenosť s tým ale zrejme 

nebola nijako skvelá, pretože zvyšné tri krajiny (asi) používane 

tejto výnimky opustili a samotné WOSM v roku 1923 stanovilo, 

že žiadne podobné výnimky sa už viac udeľovať nebudú a 

vyjadrili nádej, že spomenuté krajiny túto prax zanechajú10. 

Prečo? 

Ak sa nad tým zamyslíme, nájdeme niekoľko dôvodov: 

1. Je to krok späť, smerom od objektívnej reality k ideológiám a 

politike. Tak tomu je vo Francúzsku, kde od Francúzskej revolú-

cie a Napoleona vládne pomerne konfrontačná prax odluky 

náboženstva a štátu, vytvárajúca tlak aj na sekulárny charakter 

skautského hnutia. To už je ale vec ideológie, nie reflektovania 

objektívnej reality. Podobne to bolo za Republiky českosloven-

skej11, kde dôvody na sekulárne znenie sľubu boli takisto ideo-

vo-politické a vyústili do úsilia o akýsi „alternatívny skauting“, 

„helénský ... výchovně i zdravotně neobyčejně významný ... 

vracejí [se] k methodám staré Helady ... obrátíme nyní zřetel ke 

                                                           
8 porv. Viktor Emil Frankl 
9 Napríklad fínski skauti dnes sľubujú: „Budem milovať Boha a svojho blížneho, 
moju krajinu a všetkých ľudí a vo svojom živote budem zachovávať skautské 

ideály.“ 
10 porov. WOSM and WAGGGS (June 13, 2001). “Report on the Discussion on 
the Fundamental Principles of WAGGGS and WOSM” (PDF). pp. 7–8. Retrie-

ved 6 August 2009. 
11 Za RČS znel skautský sľub nasledovne: „Sľubujem na svoju česť milovať vlasť 
svoju republiku Československú a slúžiť jej verne v každej dobe, plniť povinnosti 

svoje vlastné a zachovávať zákony skautské, dušou a telom byť hotový pomáhať 

blížnym“ (Skautská príručka, 1928) 



způsobu, jakým dovedl skauting uplatniti antické prvky výchovné, 

jež nutno pokládati za nejdokonalejší ... Veškeren tělesný povrch 

uvykne za těchto podmínek přizpůsobovali se rychle všem změnám 

temperatury; mládež se stane otužilou, jakou byla mládež ve staré 

Heladě, obzvláště, ve staré Spartě. … Skautova výchova táborová 

je vůbec spartskou výchovou par excellence. ... Antické prvky 

nejsou dosud plně uvedeny do skautingu v celém rozsahu svých 

nadobyčejných výchovných možností. Třebaže vnikly do skautingu 

již při jeho zrození, takže si je přinesl již na svět, zbývají některé 

části, které značně ještě prohloubí zejména tělesnou výchovu 

zároveň s esthetickým smyslem a se smyslem pro rythmus v 
kráse fysické, korespondující nepopiratelným způsobem s 

otázkou rythmu ve veškerém umění a životě vůbec, jako struny 
stejného ladění se automaticky rozezvučí bez mechanického 

zákroku a jako tažení smyčcem kreslí na desce obrazce z 

pryskyřicového prášku.“ (Dr. Josef Šimánek, Skauting, jeho 

podstata, význam a ethika, 1925)12 

2. Je to praktické zanechanie jedného zo základných princípov 

skautského hnutia, v samej podstate toho ústredného. Ak nebu-

deme brať ohľad na objektívnu realitu Boha a z neho plynúcu 

objektívnu morálku a objektívne hodnoty – potom sa skauting 

zmení na obyčajnú účelovú organizáciu. Stratí svoje vlastné 

poslanie, svoj vlastný smer a stane sa nástrojom iných poslaní, 

zväčša ideologických a politických. Znova si spomeňme na 

Komsomol, či Pioniersku organizáciu, Hlinkove gardy či Hitler-

jügend: nebolo to nič iné, než skauting čo do metódy a nástrojov, 

ale vykorenený od svojich hodnôt práve preto, že objektívna 

povinnosť voči objektívnemu poznateľnému Bohu bola nahradená 

službou danej ideológii. Všetko toto sú hrozivé príklady toho, 

kam skauting až príliš ľahko môže dospieť, ak demontuje jeho 

základný princíp, vzťah a povinnosť voči Bohu ako takému. A, 

naopak, skauti, ktorí za svoj skauting zomierali v koncentračných 

táboroch, gulagoch, väzeniach, či na šibeniciach, nezomierali za 

nejakú skvelú metódu, či dobrodružstvo v horách. Zomierali za 

skautské hodnoty. A dokázali ich veľmi jasne odlíšiť od zvodov 

spomenutých ideológií – práve preto, že ich chápali jasne, ne-

kompromisne a to vďaka vzťažnému systému, ktorým bol Boh, 

„Otec všetkých ľudí“, od ktorého boli skautské hodnoty jasne a 

pevne odvodené, ako ukazujú diela Zakladateľa. Dnes nám 

podobné veci nehrozia o nič menej, než v týchto dobách. Znova 

skauting čelí tlaku podvoliť sa moderným ideológiám. A bez 

transcendentného Základu a z neho plynúceho imperatívneho 

Poslania sa mení pomaly a isto na rekreačnú organizáciu, ktorá 

už nemá vlastné poslanie vo svete, nie je samostatnou silou za 

jeho zmenu, ale už len viac-menej uskutočňuje agendy práve 

vládnucich „politicky korektných“ ideológií... A, úprimne pove-

dané, koľko dnešných mladých skautov, skautiek, či činovníkov 

by išlo pre svoj skauting do Dachau, či do Jáchymova...? Aj to je 

znak toho, že hrozba vyprázdnenia skautingu tu je a je reálna. 

ČO S „BEZ-BOŽNÝMI SKAUTMI?“ 

Žijeme v dobe, v ktorej stretávame všeličo a jeden z jej znakov je 

viera v neexistenciu Boha13 (resp. všeobecne neexistenciu presa-

                                                           
12 kapitola „helénsky prvek ve skautingu“ zaberá, pre ilustráciu, 59 strán ód na 
antickú múdrosť z celkových 139 strán textu knihy. Čo je celkom pekná ilustrá-

cia...  
13 O dôvode, prečo je ateizmus vierou (a teda paradoxnou formou náboženstva), 

píše oxfordský vedec Alister McGrath, sám bývalý ateista: „Skutočnosti, ktoré 

hlása ateizmus, jednoducho nemožno preukázať. Ako vieme, že Boh neexistuje? 
Faktom je, že ateizmus je viera, ktorá vyslovuje závery vymykajúce sa dostupným 

dôkazom“ – inými slovami, vyslovuje tvrdenia, ktoré sú v samej svojej podstate 

nielen že nedokázané, ale nedokázateľné. Je tak vierou v najčistejšom zmysle 
slova. Toto nakoniec chápu aj samotní ateisti, napríklad: „Vo svojej veľmi peknej 

knižke, ktorá nesie podivný titul „Čo verím?“ [ateista] Rostand priznáva, že aj 

jeho racionalistické presvedčenie je vierou. „Priznávam, že by mi ťažko padlo 
logicky odôvodniť niektoré moje názory, hoci sú to práve názory, na ktorých mi 

veľa záleží““ (cituje Ignác Lepp), či ateista a spisovateľ Isaac Asimov: „Emocio-

nálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale 

hujúcej duchovnej reality), resp. ľahostajnosť voči tejto otázke. 

Ak sa zástancovia týchto názorov rozhodnú stať skautmi... čo s 

nimi urobiť? 

1. ODMIETNUŤ ICH. Tak to, myslím, praktizovala BSA v 

Spojených štátoch. Na jednej strane tento postoj plne rešpektuje 

postoje Zakladateľa, ktorý jasne stanovuje: „Skaut je veriaci a 

zavrhujem každú formu skautingu, ktorá nemá ako svoj základ 

náboženstvo“14, či inde: „Toto je stanovisko skautského hnutia v 

otázke náboženstva, na ktorom sa zhodli predstavitelia všetkých 

vyznaní na našom zhromaždení: a) Každý skaut by mal patriť k 

niektorému náboženskému vyznaniu a zúčastňovať sa jeho 

obradov“ (Rady skautským vodcom). Na druhej strane to ale 

znamená, že časť mladých ľudí – žiaľ, stále početnejšia – by 

ostala zo skautingu jasne vylúčená. To zase nezodpovedá iným 

Zakladateľovým zámerom, o ktorých hovorí: „Nechápu studium 

přírody jako jistou formu bohoslužby nebo náhradu za nábožen-

ství, ale zastávám se porozumění přírodě jako kroku v určitých 

případech k získání náboženského přesvědčení. Tato cesta je z 

těch, které se hodí, když jiné metody selhaly, zvláště pak těm, 

kteří mají náklonnost k atheismu, nebo těm, kteří nemají nija-

kých náboženských ideálů vůbec, nebo i těm, kteří je měli a 

ztratili. Může jim pomoci, aby po nové stezce našli znovu svého 

Boha“ (Na pouti za úspěchem, autorizované vydanie, 1928, str. 

194). Skauting je vo svojej podstate aj evanjelizačný a jeho 

ambíciou je nielen napomôcť hlbšiemu prežívaniu vzťahu s 

Bohom ľuďom, ktorí Boha už našli a žijú s Ním, ale aj napo-

môcť objaviť Ho tým, ktorí ho doteraz ešte nenašli a vyhnúť sa 

tak úskaliu s názvom „irreligion“. Skauting prostredníctvom 

poznávania prírody a životom v prírode otvára dvere tomu, čo 

Baden-Powell nazýva „backwood religion“, náboženstvo prale-

sa. Píše o ňom: „Poznal jsem, že se to poštěstilo v mnohých 

případech mezi zálesáky, námořníky, vojáky a osadníky, kteří by 

jinak nikdy nebyli dospěli k náboženské víře“ (Na pouti za 

úspěchem, autorizované vydanie, 1928, str. 216). A potom, keď 

je táto základná skúsenosť prijatá, nasleduje druhý krok, o 

ktorom Zakladateľ píše: „Ak zistíte, že vám toto [„backwood 

religion“] už nestačí, ďalší krok je pozhovárať sa so služobní-

kom náboženstva [„minister of religion“], ktorý vám ukáže 

správny spôsob, ako nadobudnúť pravdivejšiu náboženskú 

vieru.“ (Rovering To Success, str. 111).  

2. PRIJAŤ ICH – teda tých, ktorí sú aspoň v tej najvšeobecnej-

šej rovine otvorení tomu nechať si zo strany skautského hnutia 

napomôcť „presiahnuť materiálny svet a vydať sa hľadať du-

chovné hodnoty života“ (Fundamental Principles, WOSM, 

1992), čo v sebe zahrňuje „hľadanie Duchovnej Reality, ktorá 

dáva životu zmysel a smerovanie“ (WOSM, Scouting: An 

Educational System, 1998, str. 9). Ak by sme teda natrafili na 

militantného ateistu, ktorý je zásadne proti podobnému smero-

vaniu, potom zrejme by nám neostalo nič iné, len mu slušne 

vysvetliť, že skauting asi naozaj nie je v tejto chvíli hnutie pre 

neho vhodné...  

Tu ale vyvstáva otázka, čo v takomto prípade robiť s nárokom 

„plniť si povinnosti voči Bohu“, ktorého ešte neprijali? Môže 

dotyčný človek sľubovať záväzok voči Niekomu, o kom vlastne 

ešte nevie, nevidel Ho, nespoznal, neprijal,...? To je, iste, dobrý 

argument. A je tu niekoľko možností, ako ho riešiť. 

a) Nechať ho sľubovať znenie sľubu tak, ako je. V podstate to 

problém nie je. Ako skaut je tento človek už otvorený hľadaniu 

                                                                                                         
tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.“ 
14 P. SEVIN, Jacques S.J.,(Secrétraire de l'Office International des Scouts 

Catholiques) Le scoutisme, "Editions  Spes", Paríž 2.vyd.1928, pp. 22: "Le Scout 

est avant tout un croyant: je répudie tout Scoutisme qui n'a pas la religion à sa 
base", P. Sevin píše (p. 21) že toto "Baden Powel le déclarait naguère à un 

jésuite, conseiller général des B.-P Belgian Boy-Scouts"  a odvoláva sa na R. P. 

JACOB  S.J., "Le scoutisme est-il religieux?", Master Gazette, január 1920, p.16. 



onej Duchovnej reality – a teda sa môže bez problémov stotožniť 

so záväzkom, že v okamihu, keď túto realitu objaví a príjme ju, 

príjme súčasne aj životný záväzok, ktorý z nej vyplýva. Ak by k 

tomu ochotný nebol, bolo by na mieste zvážiť, nakoľko úprimne a 

otvorene berie na seba záväzok skautského životného štýlu hľadať 

ju a prijímať ju.  

b) Pozmeniť znenie skautského sľubu tak, aby bolo „nábožensky 

neutrálne“, dokonca úplne sekulárne. To je napríklad prípad 

súčasného českého Junáka. Ich znenie sľubu je: „Slibuji na svou 

čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v 

každé době...“ Čo presne v tomto sľube hovoríme? Čo je to tá 

„nejvyšší Pravda a Láska“? Je to niečo objektívne a hmatateľné, 

ako je Boh? Alebo nie? Kde to existuje? Existuje to niekde 

vôbec? Alebo je to len slovný konštrukt? Ak je to Láska – je to 

osoba? Ak je to osoba – je to teda osobný Boh? Ako to nie je 

osobný Boh – čo je to? Láska predsa nie je „energia“, ani „sila“, 

je to slobodný prejav rozumu a vôle osoby voči inej osobe15... 

„Nejvyšší Láska“ nemôže byť ani len nejaká „morálna hodnota“ – 

už len preto, že hodnotám sa neslúži, ale žije sa podľa nich v 

službe niečomu reálnemu, čo tieto hodnoty nakoniec samo defi-

nuje16. Čo je to teda? A čo je to „Nejvyšší Pravda“? Čo sa pod 

tým myslí? Nejaké tvrdenie? Realita všeobecne17? Vesmír? 

Prírodné zákony? Boh? Komu teda v praxi sa zaväzujú skauti, 

ktorí tento sľub skladajú? To sú otázky, na ktoré zrejme nejestvu-

je žiadna odpoveď... Výsledkom je sľub, ktorý je zhlukom slov 

bez toho, aby vyjadrovali niečo objektívne, záväzkom voči 

„čomusi“, čo nie je nijako definované. Takže v praxi nikoho k 

ničomu nezaväzuje... 

Ešte horšie je vypustenie tohto záväzku zo sľubu úplne, ako je to 

napríklad miestami stále vo Francúsku18. Je to zahmlievanie 

samotného základného princípu skautingu, ako aj opúšťanie 

objektívnej reality v prospech najrôznejších ideológií, ktoré 

nemajú v realite žiadne zakotvenie, naopak, často jej priamo 

odporujú. 

Myslím, že toto je najhoršie „riešenie“ našej otázky a nie je nijako 

divné, že WOSM veľmi rýchlo podobnú prax zavrhla. 

c) „Outlanders promise“. Síce nie je možné podložiť to žiadnym 

listinným dôkazom, jestvuje ale akási legenda, ústna tradícia, 

ktorá hovorí zhruba toto: Baden-Powell si vraj uvedomoval, že 

existujú ľudia, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu zložiť plné 

znenie skautského sľubu – z dôvodov svedomia nemôžu prijať 

záväzok služby kráľovi, alebo z náboženských dôvodov sa nekla-

ňajú božstvám (budhizmus?), alebo z rovnakých dôvodov nevy-

slovujú Meno Boha v sekulárnom kontexte (izraelský skau-

ting?19). Nazýval ich „outlanders“, „cudzinci“. Pre nich potom 

vraj v roku 1912 zostavil nasledovný skautský sľub: „Sľubujem 

na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl slúžiť svojej vlasti, 

pomáhať iným ľuďom a dodržiavať skautský zákon“. Je to teda 

                                                           
15 porov. Erich Fromm, Scott Peck, atď. 
16 „Správnosť konania sa posudzuje podľa cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.“ 

(Antoine de Gaudier) 
17 ako to napr. chápe hebrejské myslenie 
18 Kvôli množstvu rôznych skautských organizácií vo Francúzsku nejestvuje 

jednotný text Sľubu, ale napríklad: „Na svoju česť sľubujem, že sa vynasnažím 
najlepšie, ako viem, slúžiť vlasti a priateľstvu medzi ľuďmi, slúžiť za akýchkoľvek 

okolností a žiť náš Zákon a Zlaté pravidlo“ (Éclaireuses et Éclaireurs de France). 
Zlaté pravidlo je odvodené z Biblie a znie: Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob 

ani ty im“, resp. Ježišova verzia: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj 

vy im“. Ale zase Scouts et Guides de France sľubujú nasledovne: „S pomocou 
nášho Pána a celého oddielu som pripravený žiť podľa zákona skautov celého 

sveta.“ Podobne sa k Bohu v sľube obracajú aj Association des Guides et Scouts 

d'Europe, či Scouts unitaires de France, ktoré okrem Boha navyše spomínajú aj 
službu cirkvi. 
19 Konkrétne napríklad Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France odmieta 

používať slovo „Deus“, odvodené od genitívu mena gréckeho najvyššieho boha 
Dia (Zeus, Jupiter) ako Bohu urážlivú a preto túto časť sľubu vynecháva ako 

„pohanskú“. Ich skautský sľub je veľmi stručný: „Zaväzuje sa žiť podľa zákona 

EEIF.“ 

myslené ako výnimka pre mimoriadne prípady, pričom bežne sa 

používa štandardný sľub, obsahujúci všetky elementy, vrátane 

záväzku voči Bohu.  

Ako bolo spomenuté, neexistuje dôkaz toho, že sa niečo podob-

né naozaj zo strany Zakladateľa udialo. Je to ale zaujímavá 

myšlienka a mohli by sme sa pri nej ešte pristaviť. Podľa legen-

dy dôvodom pre tento „cudzinecký sľub“ boli: 

 alebo náboženská výhrada: už sme spomenuli izraelských 

skautov, pre ktorých slovo „deus“ je pre Boha urážlivé a zase 

Božie Meno YHWH z rovnakých náboženských dôvodov 

neprípustné pre použitie v podobnej situácii, či budhistických 

skautov, pre ktorých mnohých nejestvuje nejaký konkrétny boh, 

ktorému by sa zaväzovali (v praxi sa potom zaväzujú Buddhovi 

a jeho Ceste – porov. napr. japonský skauting). Nejednalo sa 

teda o riešenie pre nenáboženského človeka, ktorý Duchovno a k 

nemu smerujúcu cestu apriórne odmieta, jedno či aj ideovo, 

alebo len prakticky...; 

 alebo výhrada voči osobe kráľa/kráľovnej. Analogická 

situácia sa vyskytla v nacistickom Nemecku, kde pre skautov by 

bolo tiež nemysliteľné zaväzovať sa k vernosti a službe Vodcovi 

– a naopak, služba vlasti vyžadovala presný opak, postaviť sa v 

odboji Vodcovi a jeho mašinérii.  

Bolo by možné použiť tento sľub v prípade mladých ľudí, ktorí 

sa k skautingu pridávajú, Boha ešte len hľadajú a v okamihu 

skladania sľubu (a to sa deje celkom skoro, na začiatku ich 

„skautskej kariéry“) ešte nemajú v tomto smere jasno, sú stále 

hľadajúci? 

Výhoda tohto riešenia je jasná: Na jednej vychádzame v ústrety 

svedomiu tých, ktorí (menšina) majú so vzťahom a životom s 

Bohom nejaký problém. Na druhej strane ako hnutie nerobíme 

žiaden kompromis a i naďalej sa jasne hlásime k Princípom so 

všetkými dôsledkami. A je úplne jasné, že oná „mimoriadna“ 

forma sľubu je naozaj mimoriadna, akoby núdzová a isto nie 

bežná ani želateľná v plošnom meradle. 

Nevýhoda je, že... samotný Zákon v jeho slovenskej variante 

neobsahuje princíp služby Bohu – a teda záväzok „dodržiavať 

skautský zákon“ túto oblasť nepokrýva. Ak teda mladý človek 

neskôr Boha objaví a vydá sa na cestu náboženstva – čo potom? 

Mal by sľub zopakovať, už v plnom znení? Alebo len ho dopl-

niť? Alebo nechať túto kľúčovú oblasť sľubom „nepokrytú“? 

Myslím, že ak by na to prišlo, lepšie by bolo vytvoriť „outlan-

ders“ verziu skautského sľubu v inom, napríklad takomto znení: 

„Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl 

hľadať cestu k Bohu (resp. Duchovnú Realitu za hranicami tohto 

sveta20) a keď ho (ju) nájdem, verne mu (jej) slúžiť; plniť si 

povinnosti voči svojej vlasti; pomáhať v každom čase svojim 

blížnym a dodržiavať skautský zákon.“ 

Toto znenie ako možná alternatívna štandardného skautského 

sľubu, myslím, veľmi dobre vyjadruje nároky a očakávania 

skautského hnutia a súčasne nijako neznásilňuje svedomie 

mladého človeka – nie, ak prijíma najzákladnejšie princípy a 

ciele skautského hnutia, čo by ako skaut nepochybne mal. 

ZÁVER 

1. MOŽNOSŤ: 

Väčšina skautských organizácií – dokonca aj v krajinách ako je 

hinduistická India – nemá so znením „povinnosť voči Bohu“ 

problém. Ak je mladý človek uzrozumený s tým, že byť skautom 

znamená alebo duchovne už žiť (čiže s Bohom), alebo tento 

                                                           
20 Znenie záleží od toho, či sa prikloníme ku skúsenosti, ktorú s Bohom ako s 

osobou ľudstvo má, alebo k veľmi všeobecnej formulácii z dokumentov WOSM. 



život (a Boha) reálne a zodpovedne hľadať, pretože je to niečo 

objektívne, potrebné a želateľné pre život – tak by s tým nemal 

byť žiaden problém. 

2. MOŽNOSŤ: 

Ak by sme ale predsa len chceli v tomto smere byť nadštandardne 

ústretoví, potom moje odporúčanie znie: 

PONECHAŤ bezo zmeny štandardné znenie skautského sľubu, 

jasne, pravdivo a bez zahmlievania zrkadliace Princípy skautské-

ho hnutia: „Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých 

síl plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom 

čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon. Tak mi Pán Boh 

pomáhaj!“ 

A pre ľudí, ktorí zo spomenutých dôvodov ešte Boha nepoznajú a 

nemôžu tak podobný záväzok vyjadriť, mať k dispozícii alterna-

tívne „outlanderské“ znenie: „Sľubujem na svoju česť, že sa 

vynasnažím zo všetkých síl hľadať cestu k Bohu (resp. Duchovnú 

Realitu za hranicami tohto sveta) a keď ho (ju) nájdem, verne mu 

(jej) slúžiť; plniť si povinnosti voči svojej vlasti; pomáhať v 

každom čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon.“ 

Prípadne pre skautov z radov Židov, či budhistov (aj na to príde): 

„Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si 

povinnosti voči svojmu náboženstvu a svojej vlasti, pomáhať v 

každom čase svojim blížnym, dodržiavať skautský zákon. Tak mi 

Pán Boh pomáhaj!“ 

Nevýhodou ale je, že sa tým Sľub dosť komplikuje a nikto presne 

nevie, ku koľkým „verziám“ by sme sa časom možno dopracovali 

(aj keď viac, než spomenuté tri, asi nie je rozumné predvídať, ale 

aj tri sú celkom dosť...) 

3. MOŽNOSŤ: 

Treťou možnosťou by bolo úplne vynechať v skautskom sľube 

akúkoľvek zmienku o Bohu – a teda ho mať v znení „Sľubujem 

na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti 

voči svojej vlasti, pomáhať v každom čase svojim blížnym a 

dodržiavať skautský zákon.“ – ale následne ošetriť túto oblasť 

pridaným 11. bodom Skautského zákona, ktorý by mohol znieť 

napríklad nejako takto: „Skaut si hľadá cestu k Bohu a keď Ho 

nájde, verne mu slúži.“ (v praxi ho skôr  dať ako 10. bod a potom 

na 11. miesto posunúť „Skaut je čistý v myšlienkach, slovách, či 

skutkoch“)  

Nakoniec, podobné úpravy a doplnenia (či naopak zostručnenia) 

Skautského zákona nájdeme aj inde, nie je to nič nezvyklé. 

Konkrétne „duty to God“ je v niektorých národných organizá-

ciách ošetrená nasledovne:  

 v Boy Scouts of America majú bodov skautského zákona 12, 

pridaný je aj ako 12. bod „(skaut je) zbožný“, odkaz na Boha ale 

majú zakotvený aj v texte Sľubu; 

 rakúsky skauti majú 9 bodov skautského zákona, 1. bod: 

„sucht den weg zu gott“, „(skaut) hľadá cestu k Bohu“, aj keď 

odkaz na Boha tiež majú zakotvený aj v texte Sľubu; 

 maďarskí skauti majú v 2. bode z desiatich: „Skaut si plní 

svoje povinnosti voči Bohu, vlasti a blížnym“; 

 nórski skauti majú 11 bodov Zákona a švédski skauti zase len 

7, ale obe znenia majú zhodne v 1. bode: „Skaut je otvorený Bohu 

a Jeho slovu“, Nóri majú odkaz na Boha zakotvený aj v texte 

Sľubu, ale Švédi majú sľub len veľmi stručný v znení: „Sľubujem, 

že sa zo všetkých síl vynasnažím zachovávať skautský zákon“; 

 švajčiarski skauti majú tradičných 10 bodov Zákona, v 2. 

bode: „Skaut si stojí za svojou vierou a rešpektuje vieru ostat-

ných“, pričom v sľube stojí: „Sľubujem, že sa zo všetkých síl 

vynasnažím zachovávať skautský zákon. Nech mi Boh aj priatelia 

pomáhajú naplniť tento cieľ.“ – je to niečo ako kompromis 

medzi znením švédskych skautov a ostatných spomenutých 

krajín. 

Výhodou takéhoto riešenia by bolo stručné a kompaktné znenie 

Skautského sľubu možno podobné švédskemu, v jedinej verzii, 

spoločné pre všetkých bez rozdielu – pričom samotný princíp 

povinnosti voči Bohu v celej jeho šírke by bol dostatočne ošet-

rený v Skautskom zákone.  

Inky. 


