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ZÁPISNICA Z 14. ZASADNUTIA NÁČELNÍCTVA SLSK
z 24. - 26. 9. 2021 v Terchovej

Prítomní členovia N-SLSK, riaditeľka Ú-SLSK a HKVS: J. Mitrík, L. Parcová Šálková, K. Mitríková, B. Müllerová, K.
Košťál, M. Raškovský, J. Bežilla, M. Lezo, M. Budzáková, M. Hrivňák
Prítomní zamestnanci Ú-SLSK: L. Tóthová, B. Blahová, Z. Slobodová, B. Bacová, M. Suvák, M. Šandrej, M. Barok, M.
Matia, A. Novotná, V. Živčicová, K. Franců, V. Lukáčová
Zapisovateľka: A. Novotná

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sumár správ
Click-Up - fungovanie a hodnotenie
Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
Kontrola uznesení - nový návrh ako to robiť rýchlejšie
Pôžička pre NBP
Stála disciplinárna komisia - formát, zaradenie
CEJ 24
Termín Malého snemu
Transformácia - kompetenčná tabuľka predseda a tajomník
Chata Rudavka - informovanie o stave
Aktualizácia rozpočtu 2021
Strategický plán
Komunikačná stratégia - predstavenie a diskusia - schvaľovanie
Stratégia diverzifikácie zdrojov a Fundraisingová stratégia - predstavenie
Skautský inštitút - spolupráca, témy na komunikáciu
HKVS
Iné

Rozprava k bodom programu
Ad1. Sumár správ
S. Budzáková prezentovala sumár činnosti a správ z jednotlivých rád. Po prezentácii prebehla diskusia k jednotlivým
bodom.
Ad2. Click-Up - fungovanie a hodnotenie
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S. Bacová predstavila Internú smernicu Ú-SLSK č. 2 - Interné pravidlá fungovania v nástroji Click-up a prezentáciu so
zhrnutím jej bodov. Obsahom prezentácie bolo zhrnutie IS - kto zadáva pracovné úlohy, ako sa zadávajú úlohy, stavy
úloh, priečinky v priestore Ústredie.
S. Mitríková uviedla dotazník pre zamestnancov Ústredia a dobrovoľníkov - Hodnotenie využívania systému Click-up,
ktorí prítomní členovia vyplnili. Výsledky dotazníka budú štatisticky spracované pre účely zlepšenia práce v Click-upe.
Prebehla spoločná diskusia o používaní platformy a možnostiach zlepšenia.
Ad3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
N-SLSK kontrolovalo stav uznesení z predošlých zasadnutí N-SLSK.
Uznesenia br. Lizáka boli prehodnotené a niektoré z nich presunuté na s. Budzákovú.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/01, 20210925/02.
Ad4. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/03, 20210925/04, 20210925/05, 20210925/06,
20210925/07.
Ad5. Kontrola uznesení - nový návrh ako to robiť rýchlejšie
Br. Mitrík prezentoval možnosti zlepšenia kontroly uznesení počas zasadnutí. Návrhom na zlepšenie aktuálneho
nastavenia bolo odsledovať si svoje uznesenia skôr a pravidlo, že sa uznesenie nemôže posunúť viac ako 2x.
Diskutovala sa možnosť rozdelenia uznesení na uznesenia a úlohy. Br. Mitrík zo skúsenosti uviedol, že takýto systém v
predošlej činnosti nebol funkčný.
Schválený bol upravený systém kontroly - malé uznesenia môžu byť odkliknuté individuálne, väčšie po konzultácii s
br. Mitríkom, ako konzultačnou osobou. Skúšobná doba tohto systému bude do Malého snemu 2022.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/08, 20210925/09.
Ad6. Pôžička pre Nadáciu Badena-Powella
Br. Mitrík predstavil situáciu ohľadom žiadosti Nadácie Badena Powella na finančnú pôžičku nakoľko bol predpoklad
horšieho hospodárskeho výsledku. Pred zasadnutím N-SLSK však bola stiahnutá požiadavka na pôžičku, keďže sa
nakoniec hospodársky výsledok po letnej sezóne výrazne zlepšil.
Ad7. Stála disciplinárna komisia - formát, zaradenie
Br. Lezo predstavil možnosť stálej disciplinárnej komisie. Zároveň predstavil možné scenáre, ako by mohla komisia
fungovať a popísal jednotlivé riziká.
Br. Košťál poznamenal, že stála disciplinárna komisia nesie riziko skorého vyhorenia. Navrhnutá bola väčšia
disciplinárna komisia, kde by sa mohli členovia pri jednotlivých konaniach prestriedať, čím by sa dalo vyhnúť aj
možnému konfliktu záujmov.
Návrh vypracovať koncept stálej disciplinárnej komisie si zobral za úlohu br. Lezo.
Diskutovaná bola taktiež dĺžka mandátu jednotlivých členov a predsedu v komisiách na konkrétnu dobu, nie na
neurčito.
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K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/10, 20210925/11.
Ad8. CEJ 24
S. Mullerová uviedla situáciu s CEJ 24. Hľadá sa hlavný koordinátor, kým sa nenájde, koordinuje CEJ 24 s. Mullerová.
S. Mitríková poznamenala potrebu projektového plánu pre CEJ 24, na tri roky dopredu - kde a kedy budú aké rady
zapojené, sponzori, a pod.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20210925/12.
Ad9. Termín Malého snemu
N-SLSK určilo termín Malého snemu na 18. - 20. 3. 2022, so stretnutím N-SLSK a Ú-SLSK 17 -18. 3. 2022.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/13, 20210925/14, 20210925/15.
Ad10. Transformácia - kompetenčná tabuľka predseda a tajomník
Br. Lezo predstavil potrebu vytvorenia kompetenčnej tabuľky pre predsedov a tajomníkov rád, pre lepší prehľad a
plánovanie transformácie. Je potrebné určiť kompetencie pre súčasný stav predsedov a tajomníkov. Kompetencie po
transformácii sa budú vypracovávať postupne v priebehu roka 2022 a 2023 - predseda ako platený človek, ktorý môže
mať dobrovoľníckeho alebo neskôr aj plateného asistenta.
Vytvorený bol jednotný template pre určovanie kompetencií.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20210925/16.
Ad11. Chata Rudavka - informovanie o stave
Br. Košťál predstavil priebeh a fotografie z návštevy chaty Rudavka. Manželia Ftáčnikovci sa starajú o pozemok v okolí
aj o chatu. Chatu chcú odkúpiť do súkromného vlastníctva, kde by mali mať skauti možnosť prísť. Prebehla dlhá
diskusia o strategickej potrebe majetku SLSK. Členovia N-SLSK nechcú chatu predávať, ale chcú nájsť spoločné
riešenie, aby chata zostala majetkom SLSK a mohla byť využívaná všetkými členmi SLSK. Chata by potrebovala
trvalého správcu. Br. Mitrík navrhol diskutovať nápad správy chaty Rudavka s BSO a diskutovať správcovanie s br.
Kovalíkom.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20210925/17, 20210925/18, 20210925/19, 20210925/20.
Ad12. Aktualizácia rozpočtu 2021
Br. Barok prezentoval rozpočet aktualizovaný k 15. septembru.
Br. Košťál uviedol situáciu s grantovými kolami pre zbory, na ktoré bolo vyčlenené 15 000 eur. Navrhuje zvýšenie
grantu o ďalších 10 000 eur vzhľadom na finančné možnosti SLSK a kvalitné projekty na zborovej úrovni. V troch
kolách bol veľký záujem zborov o podporu. Osvedčili sa účelové grantové kolá a finančná podpora zborov a oddielov,
ktoré si podajú projekt.
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K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20210925/21.
Ad13. Strategický plán
Br. Mitrík v úvode prezentoval prezentáciu o poslaní a rolách náčelníctva a ústredia, stratégii a operatíve. Strategický
plán 2020-2023: Nesplnené ciele z jarného behu 2021 budú presunuté do jesenného behu. Niektoré ciele budú
prehodnotené. Br. Mitrík predstavil Strategický plán a prácu s ním v Click-upe. Prítomní členovia N-SLSK a
zamestnanci Ú-SLSK prekontrolovali svoje úlohy v jesennom behu a v prípade potreby upravili ich termín.
Ad14. Komunikačná stratégia - predstavenie a diskusia - schvaľovanie
S. Mitríková predstavila dokument Stratégia značky skautingu, ktorý sumarizuje výsledky prieskumu verejnej mienky
a vytyčuje plán pre ďalšiu komunikáciu značky. Definuje, akým spôsobom sa bude organizácia prezentovať.
Prítomní diskutovali o obsahu dokumentu a predložili prípadne návrhy na úpravy.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20210925/22.
Ad15. Stratégia diverzifikácie zdrojov a Fundraisingová stratégia - predstavenie
Br. Košťál oboznámil prítomných so stratégiou diverzifikácie zdrojov. Vytvorené bolo projektové oddelenie s jedným
fulltime zamestnancom. Do budúcna je možná vízia viacerých zamestnancov. V najbližších troch mesiacoch sa začne
rozbiehať oslovovanie firiem. Momentálne funguje osobné darcovstvo (Giving Tuesday, KPS), 2%. Budú sa písať veľké
strategické ministerské projekty, podľa aktuálne vydaných grantov. Veľkým zdrojom môžu byť Erasmus granty. Táto
kategória by potrebovala človeka na zastrešovanie. Vieme písať projekty do členských organizácií - WOSM, WAGGGS,
atď. Projekty - Nadácie atď. nie sú stabilným každoročným zdrojom, ale tiež sa z nich dá ťažiť. Vo fundraisingovej
stratégii sa venovalo prvým trom - projektové oddelenie, osobné darcovstvo, spolupráca s firmami.
S. Budzáková predstavila projekt fundraisingu a jeho stratégiu.
Momentálna situácia - organizácia má len dva stabilné príjmy, je nízke povedomie o potrebe financovania, nebolo
personálne zabezpečenie pre písanie projektov.
Ciele - stratégia, tím, procesy, informovanosť. Cieľové skupiny - rodičia, priaznivci, firmy, bývalí členovia, dospelí
členovia, širšia verejnosť. Ku každej cieľovej skupine boli vytvorené persony a na ich základe komunikačné posolstvá.
Stratégia - 3 priority - komunikácia, ľudia a kampane. S. Mitríková spomenula potrebu timeline-u. Br. Košťál
poznamenal, že plánom do budúcna je takisto nastaviť členský príspevok podľa ukazovateľov ako minimálna mzda,
hospodársky rast a pod., čomu ešte bude predchádzať diskusia.
Ad16. Skautský inštitút - spolupráca, témy na komunikáciu
S. Demková predstavila aktuálnu činnosť a potreby Skautského inštitútu. V súčasnosti pociťujú nedostatok ľudí v tíme.
Budú hľadať ľudí nie len v skautskom prostredí, ale aj mimo neho. Majú plán rozbehnúť regionálne tímy, budú
komunikovať s východoslovenskou oblasťou a tvorcami ScoutTalks. Chcú pracovať s komunikačnou stratégiou SLSK.
Momentálne riešia rozširovanie tímu, pripravujú podcasty - 3 typy relácií - záznamy z live streamov, rozhovory so
zaujímavými hosťami, rozhovor medzi dvoma činovníkmi o bežných skautských témach. Majú výsledok grantového
kola ACF - neúspešný, riešia rozbehnutie fungovania Správnej rady.
Na jeseň plánujú tému od N-SLSK o deťoch a prístupe k deťom v postpandemickej dobe, workshopy zamerané na
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kritické myslenie, bloky na Sympóziu, eventy v spolupráci s Duchovnou radou.
Ako pomoc potrebujú možnosť prezentovať SI na oblastných a národných podujatiach, hľadajú do tímu osoby 18+,
skautov aj neskautov, stotožnených s myšlienkou SI a hodnotami skautingu, ktorí sa nevidia vo vedení detí, alebo už
svoju agendu odovzdali ďalej.
S. Mitríková navrhla osloviť masmediálnu školu v Trnave a zorganizovať event o značke skautingu a prieskume
verejnej mienky.
Br. Mitrík navrhol otvoriť témy, ako reagovať na kritický pohľad na skauting, podanie feedbacku na skauting, značka a
vizuálna identita SLSK. Padla aj otázka na spoluprácu SI a Historickej komisie - SI si vie predstaviť spoluprácu s HK
ako garantom a SI ako popularizovateľom.
Témy na komunikáciu a spracovanie - hospodárenie, komunikácia, rozvoj.
Ad17. HKVS - história a spolupráce
Br. Hrivňák previedol prítomných stručnou históriou vodného skautingu v SLSK v poslednom období. V posledných
šiestich rokoch - vodní skauti začali vzdelávať s pripravenou metodikou, začali fungovať s radami SLSK, upravili
Organizačný poriadok tak, aby sa zefektívnila činnosť. Apeloval na komunikáciu, spoluprácu a pokoru.
Ad18. Iné
Br. Košťál a s. Parcová Šálková uviedli stav problematiky zastrešenia Hodnotenia kvality oddielov, zborov a oblastí pod
jednou radou. Hospodárska rada aj Rada pre rozvoj pracujú s výsledkami z hodnotenia kvality rôznym spôsobom.
Hospodárska rada v spolupráci s finančným manažérom SLSK zastrešuje zbory a oblasti. Rada pre rozvoj zastrešuje
oddiely. Hodnotenie kvality oddielov pracuje s veľa údajmi z teepee, čo je viazané na RpR, ktorá oddielom podáva aj
feedback. Hodnotenie kvality oddielov, na rozdiel od hodnotenia kvality zborov a oblastí, nevplýva priamo na finančné
hodnotenie, jedine údaj o počte kvalitných oddielov. Mail kvalita@skauting.sk zhlukuje všetky hodnotenia kvality.
S. Budzáková poukázala na potrebu zjednotenia hodnotení kvality. Navrhla vytvorenie tímu/komisie pre kvalitu, ktorý
bude komplexne spracovávať údaje a zastrešovať celú agendu. Tím/komisia by bol tvorený z členov viacerých rád.
Potrebný je aj cielený zber dát, pre ich ďalšiu analýzu. Pre vodcov môže byť frustrujúce vypĺňať niekoľko hodnotení
kvality s rovnakými dátami. Touto témou sa bude zaoberať Hospodárska rada aj Rada pre rozvoj ďalej, nakoľko sú
viazaní uznesením Malého snemu 2021.

Prijaté uznesenia:
Uznesenie N-SLSK 20210925/01
N-SLSK poveruje s. Budzákovú doriešením podpisu memoranda o spolupráci so spoločnosťou Artin.
Z: M. Budzáková
T: 30. 9. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/02
N-SLSK prekladá uznesenia 20201114/26, 20200925/10, 20200925/47, 20200224/12 z br. Lizáka na s. Budzákovú.
Uznesenie N-SLSK 20210925/03
N-SLSK schvaľuje zloženie disciplinárnej komisie vo veci návrhu na M. Poláčka a I. Oberfranczovú v zložení br. Marián
Lezo, s. Lucia Parcová Šálková, br. Juraj Baláž a br. Jozef Mikloš.
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Uznesenie N-SLSK 20210925/04
N-SLSK udeľuje br. Eduardovi Kollárovi - Edovi vyznamenania Medaila Služba skautingu 1. stupňa.
Uznesenie N-SLSK 20210925/05
N-SLSK udeľuje br. Martinovi Lazarovi vyznamenanie Čestný odznak Skautský čin.
Uznesenie N-SLSK 20210925/06
N-SLSK udeľuje s. Alžbete Valaškovej vyznamenanie Čestný odznak Skautský čin.
Uznesenie N-SLSK 20210925/07
N-SLSK navrhuje za členov správnej rady Nadácie Baden-Powella br. Daniela Slivku, br. Pavla Havrana, br. Juraja
Lizáka, br. Štefana Dudáka a br. Alojza Vlčka.
Uznesenie N-SLSK 20210925/08
N-SLSK poveruje br. Mitríka koordinovaním procesu overenia uznesení N-SLSK a prípadným presunom dátumu
splnenia jednotlivých uznesení.
Z: J. Mitrík
T: 28. 2. 2022
Uznesenie N-SLSK 20210925/09
N-SLSK udeľuje právomoc svojim členom odkontrolovať úlohy viazané priamo na nich na platforme Click-up a upraviť
ich konečný stav.
Z: členovia N-SLSK
T: 28. 2. 2022.
Uznesenie N-SLSK 20210925/10
N-SLSK poveruje br. Leza pripomienkovaním dĺžky mandátu predsedov jednotlivých komisií a prípravou návrhu dĺžky
ich mandátu.
Z: M. Lezo
T: 11. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/11
N-SLSK poveruje br. Leza prípravou návrhu stálej disciplinárnej komisie, ktorý bude zachytený v OP, slúžiaci ako
podklad na ďalšiu diskusiu.
Z: M. Lezo
T: 3. 3. 2022
Uznesenie N-SLSK 20210925/12
N-SLSK poveruje s. Müllerovú prípravou návrhu projektového plánu na CEJ 24.
Z: B. Müllerová
T: 31. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/13
N-SLSK schvaľuje Malý snem 2022 v termíne 18. - 20. 3. 2022.
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Uznesenie N-SLSK 20210925/14
N-SLSK poveruje br. Mitríka komunikáciou termínu Malého snemu s oblasťami a ostatnými delegátmi Malého snemu.
Z: J. Mitrík
T: 15. 10. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/15
N-SLSK poveruje s. Budzákovú komunikáciou termínu stretnutia N-SLSK a Ú-SLSK pred Malým snemom.
Z: M. Budzáková
T: 30. 9. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/16
N-SLSK poveruje predsedov rád prípravou kompetenčných tabuliek predsedov a tajomníkov.
Z: N-SLSK
T: 12. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/17
N-SLSK nesúhlasí s návrhom predloženým manželmi Ftáčnikovcami na predaj chaty Rudavka do súkromného
vlastníctva.
Uznesenie N-SLSK 20210925/18
N-SLSK poveruje br. Košťála a br. Baroka odkomunikovaním výsledku rokovania o chate Rudavke manželom
Ftáčnikovcom.
Z: K. Košťál, M. Barok
T: 8. 10. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/19
N-SLSK poveruje br. Mitríka komunikáciou ohľadom správy chaty Rudavka s Bratislavskou skautskou oblasťou.
Z: J. Mitrík
T: 8. 10. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/20
N-SLSK poveruje s. Budzákovú prípravou návrhu projektového zámeru o dlhodobej starostlivosti o chatu Rudavka.
Z: M. Budzáková
T: 11. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20210925/21
N-SLSK schvaľuje dodatočné navýšenie grantovej schémy na podporu zborov o 10 000 eur, na základe dobrej
finančnej situácie organizácie.
Uznesenie N-SLSK 20210925/22
N-SLSK schvaľuje dokument predloženej komunikačnej stratégie Slovenského skautingu.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.

