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ZÁPISNICA ZO 16. ZASADNUTIA NÁČELNÍCTVA SLSK
z 17. 01. 2022 online

Prítomní členovia N-SLSK a riaditeľka Ú-SLSK: J. Mitrík, K. Mitríková, B. Müllerová, L. Parcová Šálková, K. Košťál, P.
Knapík, M. Raškovský, J. Bežilla, M. Lezo, M. Budzáková
Pozorovatelia: M. Hrivňák, M. Suvák, P. Janota, A. Legutky
Zapisovateľka: A. Novotná

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sumár správ rýchly prehľad čo s deje v rade
Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
Rozpočet 2022 - update
Malý snem 2022
Záver disciplinárneho konania - 37.zbor
Predbežné disciplinárne opatrenie
ClickUp - hodnotenie nástroja a budúcnosť po ročnom fungovaní
Strategický plán - jesenný beh 2021 - update
DR SLSK - interná smernica, úprava OP 3. Kap., menovanie národného kaplána pre ICCS
Voľby do N-SLSK (OP 18, timeline)
Kompetenčné tabuľky - ďalší krok
Koncepcia Rádu Strieborného vlka a Strieborného trojlístka - informovať o výsledku diskusie
Projekt branding - Update

Rozprava k bodom programu
Ad1. Sumár správ rýchly prehľad čo s deje v rade
Členovia N-SLSK pripravili sumár toho, čo sa udialo za obdobie od posledného zasadnutia.
Ad2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
Bol kontrolovaný stav plnenia uznesení, v prípade potreby boli preložené termíny.
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K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/01.
Ad3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/02, N-SLSK 20220117/03, N-SLSK 20220117/04, N-SLSK
20220117/05, N-SLSK 20220117/06.
Ad4. Rozpočet 2022 - update
Br. Košťál uviedol, že zmeny v rozpočte boli minimálne, zo strany Ministerstva školstva sa toho zatiaľ veľa nevie bude sa nasadzovať nový bodový systém. Informácie o rozpočte od Ministerstva budú tento rok pravdepodobne
oneskorené.
Br. Knapík pripomenul požiadavku na zváženie zvýšenia rozpočtu na druhého tajomníka pre RpV, resp. asistenta pre
súčasného tajomníka. Téma môže byť otvorená na nejakom ďalšom zasadnutí.
Ad5. Malý snem 2022
Br. Mitrík prezentoval plán príprav Malého snemu. Prebehla diskusia o prezenčnej alebo online forme Malého snemu.
Naplánovalo sa 18. zasadnutie N-SLSK na 18. marca 2022. Predstavený bol program Malého snemu.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/07.
Ad6. Záver disciplinárneho konania - 37.zbor
Disciplinárna komisia vyhodnotila disciplinárne konanie. Bolo voči nemu podané odvolanie, prechádza teda do rúk
Zmierovacej komisie.
Ad7. Predbežné disciplinárne opatrenie
Br. Lezo prezentoval úpravy v 11 kapitole Organizačného poriadku, týkajúce sa predbežných opatrení pri
disciplinárnych konaniach. Padol návrh pridať do kapitoly prílohu šablóny Záveru disciplinárneho konania.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/08.
Ad8. ClickUp - hodnotenie nástroja a budúcnosť po ročnom fungovaní
Br. Mitrík otvoril diskusiu na tému práce s ClickUpom.
Na trackovanie vecí, je nástroj užitočný, jasný a praktický. Dáva zmysel pre sledovanie a kontrolu nad dianím. Členov
ale otravuje nahadzovať tam stále úlohy, sú však ochotní nájsť si na to čas.
Br. Mitrík sa snažil nájsť cestu zlepšenia práce s ClickUpom pre jeho používateľov.
Financovanie oblastí v ClickUpe pre rok 2022 ostáva z národnej úrovne.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/09.
Ad9. Strategický plán - jesenný beh 2021 - update
Prezentovaný bol Jesenný beh 2021. Celkovo mal 60 cieľov, z ktorých bolo splnených 9 a pracuje sa na 48 cieľoch. 19
cieľov po deadline sa prenáša do ďalšieho behu.
Počas behu bol zavedený stav “Dlhodobé”. V jarnom behu pribudne 25 cieľov.
Predsedovia rád majú prehodnotiť kapacity a možnosti v rámci Strategického plánu.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/10, N-SLSK 20220117/11.
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Ad10. DR SLSK - interná smernica, úprava OP 3. Kap., menovanie národného kaplána pre ICCS
Br. Raškovský prezentoval situáciu v Duchovnej rade. Bola spísaná Interná smernica k úlohám a právam členov
Duchovnej rady a 3. kapitola Organizačného poriadku, kde bola pridaná časť týkajúca sa národného kaplána. Na
pozíciu národného kaplána bol navrhovaný br. Bráško - Ján Mahút.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/12.
Ad11. Voľby do N-SLSK (OP 18, timeline)
Br. Lezo predstavil návrh procesu voľby náčelníctva a náčelníka po transformácii. Možnosti sú dve - buď bude náčelník
volený priamo delegátmi - ako kandidát na náčelníka s najväčším počtom hlasov, alebo si zvolení členovia náčelníctva
zvolia náčelníka spomedzi seba prvým uznesením. Prebehla diskusia o týchto možnostiach. Prezentované boli
navrhované úpravy v 18. kapitole Organizačného poriadku.
Ad12. Kompetenčné tabuľky - ďalší krok
Br. Lezo predstavil ďalšie kroky k transformácii. S Programovou radou postupne nastavuje fungovanie na spôsob po
transformácii. Odporúča predsedom skúšať prenechať niektoré kompetencie tajomníkom. V kompetenčných tabuľkách
navrhuje použiť ako legendu čísla - na štýl kompetenčnej tabuľky fundraisingu. Potrebné bude zjednotiť terminológiu v
procesoch. Br. Bežilla požiadal o zaslanie vzorovej kompetenčnej tabuľky, pre zjednodušenie určovania.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/15.
Ad13. Koncepcia Rádu Strieborného vlka a Strieborného trojlístka - informovať o výsledku diskusie
Komunikácia ohľadom Strieborného trojlístka pokračuje, trvajú na svojom návrhu na nositeľku. Nositeľky Strieborného
trojlístka a Náčelníctvo musia dôjsť k vzájomnej zhode, pre menovanie nositeľky.
Br. Mitrík navrhoval osobné odkomunikovanie a prebratie problematiky s nositeľkami. Pokiaľ sa Náčelníctvo a nositeľky
nedohodnú, riešenie problematiky sa na nejaký čas pozastaví.
S br. Janotom a br. Legutkym bol diskutovaný štatút emeritného Strieborného vlka. Strieborný vlci navrhujú, nech vek
nehrá rolu pri menovaní. Podľa br. Mitríka je riešenie s vekom rozumné, ale je ochotný hľadať aj inú cestu. Strieborní
vlci premýšľali nad vytvorením následníctva alebo podobného konceptu.
Br. Lezo sa pýtal na vnímanie rozdielu medzi nositeľmi v službe a emeritnými Striebornými vlkmi. Obáva sa, či sa
ľudia dokážu vo vhodnom čase vzdať takéhoto titulu.
Br. Legutky zdieľal svoje vnímanie Strieborných vlkov - ako rady starších, ktorí už čosi vykonali a teraz fungujú ako
“protiváha” a poradný orgán. Nemyslí si, že prenechanie štatútu Strieborného vlka by bolo problémom.
Náčelníctvo aj Strieborný vlci chcú nájsť spoločné riešenie.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20220117/13, N-SLSK 20220117/14
Ad14. Projekt branding - Update
S. Mitríková pripravila prezentáciu k momentálnemu stavu brandingu a plán toho, čo nás čaká. V súčasnosti
prebiehajú prezentácie od oslovených firiem a výberové konanie. Nová vizuálna identita Slovenského skautingu by
mala byť podľa plánu spustená 22. 2. 2023.
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Prijaté uznesenia:
Uznesenie N-SLSK 20220117/01
N-SLSK poveruje br. Knapíka, aby sa venoval z pozície správnej rady téme 2% z dane a taktiež nastaveniu
personálnej stratégie a procesov na Ú-SLSK v spolupráci s riaditeľom a vedúcou kancelárie Ú-SLSK.
Z: P. Knapík
T: 30. 6. 2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/02
N-SLSK udeľuje s. L. Jakubíkovej - Luky výnimku z hodnosti inštruktor na pozícii oblastnej inštruktorky Bratislavskej
skautskej oblasti, pričom garantom vzdelávanie bude br. M. Jakubčo - Cenťo.
Uznesenie N-SLSK 20220117/03
N-SLSK vydalo Vyhlásenie k aktuálnej pandemickej situácii a očkovaniu.
Uznesenie N-SLSK 20220117/04
N-SLSK udeľuje br. Marekovi Pleškovi - Marcusovi vyznamenania Medaila Služba skautingu 2. stupňa.
Uznesenie N-SLSK 20220117/05
N-SLSK schvaľuje koncoročné odmeny pre zamestnancov Ústredia v celkovej výške 3300€.
Uznesenie N-SLSK 20220117/06
N-SLSK schvaľuje disciplinárnu komisiu v zložení br. Ján Mitrík, br. Marián Lezo a br. Peter Knapík, ktorá sa bude
zaoberať konaním br. Lukáša Ďurinu s určením jej dĺžky mandátu do 31.12.2022.
Uznesenie N-SLSK 20220117/07
N-SLSK schvaľuje program Malého snemu 2022.
Uznesenie N-SLSK 20220117/08
N-SLSk poveruje br. Leza prípravou šablóny Záveru disciplinárneho konania, v spolupráci so Zmierovacou radou.
Z: M. Lezo
T:30.4.2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/09
N-SLSK poveruje br. Mitríka informovaním oblastí o uhradení poplatku za ClickUp na rok 2022 národnou úrovňou.
Z: J. Mitrík
T:31.1.2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/10
N-SLSK poveruje br. Mitríka a s. Budzákovú koordináciou Strategického plánu - jarného behu 2022.
Z: J. Mitrík, M. Budzáková
T: 7.2.2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/11
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N-SLSK poveruje br. Mitríka a s. Budzákovú prehodnotením priorít a termínov v Strategickom pláne.
Z: J. Mitrík, M. Budzáková
T: 31. 1. 2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/12
N-SLSK menuje br. Bráška - Jána Mahúta národným kaplánom pre ICCS.
Uznesenie N-SLSK 20220117/13
N-SLSK poveruje br. Mitríka informovaním nositeliek Strieborného trojlístka o situácii a pozvaním ich na Malý snem.
Z: J. Mitrík
T: 31.1.2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/14
N-SLSK poveruje br. Janotu v spolupráci s ostatnými Striebornými vlkmi o prípravou návrhu následovníctva
Strieborných vlkov.
Z: P. Janota
T: 30. 6. 2022
Uznesenie N-SLSK 20220117/15
N-SLSK poveruje členov náčelníctva a vedenie ústredia zapracovaním navrhovaných číselných zmien do
kompetenčných tabuliek.
Z: N-SLSK
T: 31. 3. 2022
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