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ZÁPISNICA Z 15. ZASADNUTIA NÁČELNÍCTVA SLSK
z 12. - 14. 11. 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
Zapisovateľka: A. Novotná

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sumár správ - rýchly prehľad čo sa deje v rade
Kontrola plnenia uznesení Skautského snemu, Malého snemu a N-SLSK
Skautský román od sestry Juhasky
Mandát predsedov jednotlivých komisií
Stála disciplinárna komisia
Chata Rudavka - pokračovanie
Investičný zámer - chata Kanné - predstavenie a diskusia
Stratégia diverzifikácie zdrojov a fundraisingová stratégia - schvaľovanie
Rozpočet 2022
Plán zasadnutí na rok 2022
Registračné poplatky do SLSK - dlhodobá stratégia a pravidlá
Vizuálna identita - update a predstava projektového plánu
COVID-19 situácia
Diverzifikácia zdrojov
Kapitola 13. Organizačného poriadku SLSK . schvaľovanie zmien súvisiacich s užívaním alkoholu
Návrhy na zmeny Organizačného poriadku SLSK - transformácia
Strategický plán - ClickUp
Konflikt záujmov - strategický cieľ- nastavenie si procesov
Podpora oblastí - ako motivovať ľudí

Rozprava k bodom programu
Ad1. Sumár správ - rýchly prehľad čo sa deje v rade
Programová rada - publikovaný Modrý nováčik, refresh Odboriek, pohýna sa Roverský svet, niektoré kruhy majú
výrazné problémy.
Rada pre rozvoj - budú odoslané balíčky pre kvalitné a top kvalitné oddiely, tým sa uzavrie Hodnotenie kvality 2020,
rozbieha sa kolobeh Hodnotenia kvality 2021, chystá sa projekt k mentoringu, komunikujú so zástupcami IPčka, IT
kruh rieši možný decembrový hackathon, dávali dokopy úvodné štartovacie balíčky, spolupráca s Duchovnou radou.
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Rada pre komunikáciu - vizuálna identita, tajomníčka preberá časť agendy k Betlehemskemu svetlu, robia nábor do
rady, potrebujú členov, definovať funkciu oblastného komunikátora - spojku, bol spustený SLSK Linkedin
Hospodárska rada - dlhšie fungovali v menších pracovných skupinách, pracovalo sa na diverzifikácii, pripravuje sa
článok ohľadom diverzifikácie do Média, stále visí prevádzkový predpis klubovní, bude sa robiť syntéza a reflexia
Hodnotenia kvality zborov.
Duchovná rada - zúčastnili sa na konferencii ICCS, pripravujú internú transformáciu rady, chystali a vydávali
kampane.
Ústredie - bolo stretnutie FOSE, kampaň Giving Tuesday, fundraising, prerábka stránky KPS - Podpor skauting,
prebiehalo sťahovanie priestorov, analýza sekretariátu ako pracovného miesta, pripravujú žiadosť o akreditáciu na
dotáciu, riešia sa zimné časopisy a Betlehemské svetlo.
Náčelník - príprava zasadnutí, veľa otvorených mailových komunikácií, rieši Trojlístky, aktualizácia Strategického
plánu, práca s oblasťami - dotiahnuť do vyhodnotenia, či to má zmysel.
HKVS - vydaná príručka Kormidelnícky kurz, potreba pozdvihnúť fungovanie rady, pripravujú Aquu - hľadajú tím a
vedúceho Aqui 2023, budúci víkend - online stretnutie K+V, na jar posunuli Kormidelnícky a Dôstojnícky kurz
Transformácia - pripravili návrhy na zmenu OP, vytvorená focus skupina, na skauting.sk pripraviť základné info o
transformácii.
Ad2. Kontrola plnenia uznesení Skautského snemu, Malého snemu a N-SLSK
N-SLSK kontrolovalo stav uznesení z predošlých zasadnutí N-SLSK.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/01.
Ad3. Skautský román od sestry Juhasky
S. Budzáková predstavila návrh s. Vinterovej o vydaní románu so skautskou tématikou. N-SLSK sa zhodlo na potrebe
prečítania a zhodnotenia celej knihy.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/02.
Ad4. Mandát predsedov jednotlivých komisií
Br. Lezo po preskúmaní 3. kapitoly Organizačného poriadku navrhol určiť funkčné obdobie predsedov komisií zhodné s
funkčným obdobím N-SLSK. Br. Mitrík navrhol doplniť konkretizáciu N-SLSK na to, ktoré predsedu zvolilo. V
Organizačnom poriadku budú navrhnuté potrebné zmeny.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/03, N-SLSK 20211113/04.
Ad5. Stála disciplinárna komisia
Br. Lezo predstavil navrhované úpravy v 3. a 11. kapitole OP, týkajúce sa disciplinárnej komisie. N-SLSK
spripomienkovalo a upravilo navrhovaný text.
Ideálnym stavom podľa br. Košťála by bolo, ak by SDK vedela úplne samostatne spracovávať disciplinárne konania
posunuté od N-SLSK.
Diskutovala sa kapacita jednotlivých členov N-SLSK v súčasnosti si zobrať na zodpovednosť SDK. Momentálne to nie
je prioritná téma. S. Parcová Šálková navrhla uskutočniť open-call na členov komisie.
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K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/05.
Ad6. Chata Rudavka - pokračovanie
S. Budzáková uviedla aktuálny stav projektu k chate Rudavka. Manželia Ftáčnikovci nesúhlasia s jej predajom, trvajú
na jej odkúpení. Členovia N-SLSK plánujú zúčastniť sa zborovej rady, kde sa rozhodne o prenajímaní chaty.
Návrhom bolo ukázať manželom Ftáčnikovcom stav chaty Kanné a Skautského domu, ktoré sú úspešne využívané na
skautské akcie a v dobrom stave.
Br. Mitrík predpokladá, že zatiaľ bude zachovaný status quo. SLSK sa chce spolupodieľať na starostlivosti o svoj
majetok.
S. Mitríková načrtla problematiku, čo s majetkom a nehnuteľnosťami zborov, ktoré chcú využívať vyššie organizačné
zložky. Táto problematika sa bude riešiť v budúcnosti, nakoľko momentálne nie je pokrytá.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/06.
Ad7. Investičný zámer - chata Kanné - predstavenie a diskusia
N-SLSK bol prezentovaný investičný zámer ku chate Kanné. Jeho obsahom sú sprchy, studňa, nádrž na vodu, ihrisko a
ďalšie. N-SLSK diskutovalo o možnosti rozplánovania opráv na dlhšie obdobie. Br. Košťál navrhol smerovať zámer prv
na oblasť. S. Parcová Šálková spomenula možnosť napísania grantu alebo crowdfundingu na niektoré položky. Br. Lezo
súhlasí s diverzifikáciou zdrojov pre tento zámer. Br. Mitrík poukázal na momentálne priority v rámci financií v
organizácii a tiež potrebu určenia priorít v investičnom zámere chaty Kanné.
Vytvoriť zázemie, možnosť podpory cez KPS, osloviť FOSE.
Podľa br. Košťála je podstatné zdvihnúť sociálny štandard chaty a tým získať externých návštevníkov a potenciálnych
využívateľov zo širšej verejnosti.
Vôľa podporiť chatu je, refundácia by bola formou osobodní. Navrhované je ale nájsť viacero spôsobov podpory, nie
plnú čiastku z národnej úrovne.
Chatu vedia financovať sčasti z oblasti. Ďalšia dobrá cesta je skrz crowdfunding, ktorý chatu aj zviditeľní. Dôležitá je v
tom prípade vizualizácia. Použiť by sa mohla Scout donation platform.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/07, N-SLSK 20211113/08, N-SLSK 20211113/31, N-SLSK
20211113/32.
Ad8. Stratégia diverzifikácie zdrojov a fundraisingová stratégia - schvaľovanie
S. Budzáková prezentovala doplnené ciele do fundraisingovej stratégie. Chystané sú kampane k 2%, Giving Tuesday,
priebežná kampaň, kampaň k letu. Pripravené budú aj témy pre záverečné práce VŠ týkajúce sa fundraisingu.
S. Mitríková uviedla potrebu kreatívy a vytvorenia supportu a odborného vedenia pre zamestnancov ústredia
zaoberajúcim sa danou tematikou. Podľa br. Mitríka potrebujeme pre organizáciu odborníkov internistov.
Pre organizáciu je celá problematika fundraisingu novinkou, preto sa s ňou musíme postupne musíme naučiť pracovať
a zodborniť ľudí.
S. Mitríková navrhla vytvoriť zoznam podujatí, kam stačí prísť.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/09, N-SLSK 20211113/10, N-SLSK 20211113/11.
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Ad9. Rozpočet 2022
B. Barok predstavil návrh rozpočtu organizácie pre rok 2022 - plánované výnosy, plánované náklady. Boli vysvetlené
jednotlivé položky rozpočtu.
Br. Mitrík uviedol potrebu zachytenia témy ScoutShopu v dokumentoch SLSK. Diskutovaná bola publikácia Paragrafy
práce s mládežou a možnosti jej publikovania.
Br. Lezo navrhol, aby sa obnovilo a zachytilo interné pravidlo k publikáciám - publikovanie sa v rozpočte zvažuje, keď
sú texty pripravené.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/12, N-SLSK 20211113/13, N-SLSK 20211113/14, N-SLSK
20211113/15, N-SLSK 20211113/16, N-SLSK 20211113/17.
Ad10. Plán zasadnutí na rok 2022
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/18.
Ad11. Registračné poplatky do SLSK - dlhodobá stratégia a pravidlá
Br. Košťál predniesol potrebu určenia dlhodobej stratégie ku výške registračného poplatku, na základe určeného
vzorca. Zvážiť by sa mohli indikátory ako napr. HDP a určiť set kritérií na základe ktorých sa bude registračný
poplatok pre rok určovať.
Br. Mitrík vníma, že finančný strop pre najbližších 5 rokov je 20 eur.
Br. Košťál navrhoval zvýšiť úrazovú poistku kvôli nízkemu vyplácaniu.
Podstatné je informovať základňu o zvyšovaní resp. prehodnocovaní poplatku.
Diskutovaná bola téma fyzických členských preukazov a nakoľko sú v súčasnosti potrebné a nahraditeľné.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/19, N-SLSK 20211113/20, N-SLSK 20211113/21.
Ad12. Vizuálna identita - update a predstava projektového plánu
S. Mitríková predstavila dokument Projektový plán - Refresh značky skauting, ktorého obsahom je odôvodnenie práce
na novej vizuálnej identite, kritéria úspešnosti projektu, hlavné výstupy projektu, role a zodpovednosti, kľúčoví hráči,
komunikačná matica, plán projektu, risk manažment, rozpočet, rozsah zadania projektu.
Zadanie k vizuálnej identite bude rozposlané agentúram. Plánované zavedenie novej vizuálnej identity je v prvom
kvartáli roku 2023.
K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/22, N-SLSK 20211113/23, N-SLSK 20211113/24.
Ad13. COVID-19 situácia
N-SLSK zdieľalo, čo vnímajú a vidia, že sa deje ohľadom situácie s covid-19 v organizácii. Br. Košťála mrzí rozdelenie
vzdelávania na fyzické a online. Na druhej strane je rád, že sme nemuseli zavrieť centrálne. S. Budzákovej sa NOZ
ohlasujú ohľadom rady o ďalšom fungovaní. Niektoré zložky fungujú ďalej s opatreniami, iné prechádzajú na online.
Br. Bežilla vníma náročnosť pre dobrovoľníkov. S. Mitríková položila otázku, či sú zbory dostatočne informované.
Diskutovala sa možnosť podpory očkovania. S. Mitríková navrhla opýtať sa zahraničných skautských organizácií, ako
túto tému komunikujú. Padol návrh na vytvorenie tematických odboriek, uskutočnenie tematickej diskusie. Dôležitá je
aj priama komunikácia s vodcami, aby sa nedozvedali len cez zvesti.
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K bodu programu boli prijaté uznesenia N-SLSK 20211113/25, N-SLSK 20211113/26, N-SLSK 20211113/27, N-SLSK
20211113/28, N-SLSK 20211113/29.
Ad14. Diverzifikácia zdrojov
Br. Košťál so s. Budzákovou predstavili návrh dokumentu Stratégia diverzifikácie zdrojov.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/30.
Ad15. Kapitola 13. Organizačného poriadku SLSK . schvaľovanie zmien súvisiacich s užívaním alkoholu
V kapitole 13. sú nové časti týkajúce sa užívania alkoholu na skautských akciách. Je potrebné upraviť formuláciu, aby
bola jasnejšia. Na januárovom stretnutí sa bude schvaľovať viacero úprav v OP.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/33.
Ad16. Návrhy na zmeny Organizačného poriadku SLSK- transformácia
Br. Lezo prezentoval navrhované zmeny v OP, týkajúce sa budúcej transformácie. Ich obsahom sú najmä kompetencie
členov N-SLSK a predsedov. Taktiež sa bude schvaľovať na januárovom zasadnutí.
Ad17. Strategický plán - ClickUp
N-SLSK vyjadrilo nakoľko a ako často využívajú ClickUp. Br. Mitrík apeloval na členov N-SLSK, aby využívali ClickUp,
kvôli trackovaniu úloh. Do Strategického plánu v ClickUpe bol pridaný stav tasku “Dlhodobé”.
Skontrolované boli úlohy v jesennom behu. Potrebné je odkomunikovať tajomníkom správne odklikávanie stavov úloh.
Dôležité sú míľniky.
S. Mitríková spomenula, že niektoré úlohy z rôznych rád sa prekrývajú, ale vzájomne sa o tom nevie. Na to sú
podstatné sumáre správ na náčelníctvach.
Potrebná by bola automatizácia procesov pomocou templatov - naučiť sa pracovať s nimi v ClickUpe. S. Mitríková
apelovala na nahadzovanie úloh a dopytov do osobnej agendy jednotlivcov.
Ad18. Konflikt záujmov - strategický cieľ- nastavenie si procesov
Diskutovala sa kapacita zastrešenia témy. Revízna rada nemá momentálne dostatočné kapacity. Existuje anglický
dokument. Br. Lezo predložil otázku, či ak sa preloží úloha o pol roka, či sa niečo v agende a časových kapacitách
zmení. Vedel by sa tomu venovať v jarnom behu 2022.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/34.
Ad19. Podpora oblastí - ako motivovať ľudí
Br. Mitrík informoval N-SLSK o žiadosti niektorých činovník na oblastnej úrovni zameranej na podporu oblastí. Ako
udržať dobrovoľníkov a motivovať ich, keď sú demotivovaní. Prišlo viacero podnetov od oblastí.
S. Parcová Šálková uviedla, že podľa hovoru z RpR, oblastným rozvojárom pomáha zaujímať sa o nich, sieťovať ich,
aby si mohli prezdieľavať veci. Uvítali by, ak by im národná úroveň napr. pripravila teambuilding.
Podľa br. Mitríka pomôže aj mentoring, naučiť ich, ako sa starať aj o vlastnú motiváciu. S. Mitríková navrhla pripraviť
víkend, kde by sa radám odovzdal know-how o fungovaní rád, viesť príkladom. Následne by rady vedeli zaškoľovať
zbory.
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Členovia N-SLSK brainstormovali o možnostiach podpory oblastí a motivácie činovníkov na oblastnej úrovni.
Očakávanie je, ak bude náčelníctvo pre oblasti, že oblasti budú pre zbory - domino efekt. Všetky oblasti sú
individuálne a majú svoje vlastné potreby. Možnosťou je urobiť analýzu, aký je stav v jednotlivých oblastiach - opýtať
sa oblastí aj zborov na názor.
Diskutovaný bol stav Podtatranskej oblasti a čo s ňou ďalej.
Nápady z brainstormingu boli rozdelené na rýchlo dosiahnuteľné, strednodobé a dlhodobé úlohy a priradené členom
N-SLSK. N-SLSK sa dohodlo na krátkych osobných stretnutiach so zvolenými oblasťami počas víkendových zasadnutí.
K bodu programu bolo prijaté uznesenie N-SLSK 20211113/35.

Prijaté uznesenia:
Uznesenie N-SLSK 20211113/01
N-SLSK poveruje br. Mitríka odkomunikovaním ocenenia Skaut roka na Stretnutí ústredia, oblastí a náčelníctva, kde sa
rozhodne o budúcnosti tohto ocenenia.
Z: J. Mitrík
T: 10. 01. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/02
N-SLSK poveruje s. Budzákovú v spolupráci s br. Šandrejom zastrešením odborného posúdenia navrhovanej knihy od
s. Vinterovej.
Z: M. Budzáková
T: 31. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/03
N-SLSK poveruje br. Bežillu zozbieraním a zapracovaním návrhov zmien dĺžky funkčného obdobia predsedov komisií v
3. kapitole OP.
Z: J. Bežilla
T: 15. 1. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/04
N-SLSK poveruje br. Hrivňáka zjednotením terminológie a štruktúry 3. kapitoly Organizačného poriadku verzia 7.
Z: M. Hrivňák
T: 31. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/05
N-SLSK poveruje br. Leza aby diskusiu k téme Stálej disciplinárnej komisie predniesol na zasadnutí N-SLSK na jeseň
2022.
Z: M. Lezo
T: 1. 11. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/06
N-SLSK poveruje s. Budzákovú preklopením projektu k chate Rudavka do ClickUpu s nastavením jednotlivých cieľov a
plánu plnenia projektu.
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Z: M. Budzáková

T: 20. 11. 2021

Uznesenie N-SLSK 20211113/07
N-SLSK poveruje br. Kovalika prioritizáciou jednotlivých položiek v investičnom zámere a dodaním harmonogramu
úprav chaty Kanné.
Z: M. Kovalik
T: 15. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/08
N-SLSK poveruje br. Košťála nastavením možnej výšky dotácie pre chatu Kanné s refundáciou vo forme osobodní.
Z: K. Košťál
T: 18. 1. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/09
N-SLSK schvaľuje Fundraisingovú stratégiu Slovenského Skautingu 2021-2022.
Uznesenie N-SLSK 20211113/10
N-SLSK poveruje s. Budzákovú preklopením fundraisingovej stratégie do ClickUpu a prioritizáciou jej celkových cieľov
a zapracovaním pripomienok.
Z: M. Budzáková
T: 15. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/11
N-SLSK zaraďuje tému fundraisingu pod Hospodársku radu.
Uznesenie N-SLSK 20211113/12
N-SLSK poveruje br. Suváka predložením plánovaného rozpočtu firmy SCOUTSHOP s. r. o. pre rok 2022 N-SLSK na
nahliadnutie.
Z: M. Suvák
T: 15. 2. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/13
N-SLSK žiada br. Suváka o prípravu návrhu trvalo udržatelnej vzájomnej komunikácie vedenia SLSK a firmy
SCOUTSHOP s. r. o.
Z: M. Suvák
T: 15. 2. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/14
N-SLSK žiada br. Lizáka o doplnenie formy financovania a nastavenia formy delenia zisku z publikácie pri možných
formách financovania publikácia Paragrafy práce s mládežou.
Z: J. Lizák
T: 30.11.2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/15
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N-SLSK poveruje s. Bacovú prípravou rozvoja mzdovej politiky na rok 2022 a na strednodobý horizont rokov
2022-2025.
Z: B. Bacová
T: 15.1.2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/16
N-SLSK poveruje s. Bacovú spísaním interných pravidiel pre živnostníkov, kde budú spísané jednotlivé povinnosti,
práva a benefity.
Z: B. Bacová
T: 15.1.2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/17
N-SLSK poveruje s. Budzákovú zistením stavu informovania zamestnancov o pracovnoprávnych vzťahoch.
Z: M. Budzáková
T: 15.1.2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/18
N-SLSK určilo termíny zasadnutí na rok 2022:
10.1.2022 - Stretnutie oblastí, Náčelníctva a Ústredia
17.1.2022 - Večerné zasadnutie
28.2.2022 - Večerné zasadnutie
17.3.2022 - Stretnutie N-SLSK a Ú-SLSK
20.-22.5.2022 - Víkendové zasadnutie + krátke stretnutie s oblasťou BSO
20.6.2022 - Večerné zasadnutie
23.-25.9.2022 - Víkendové zasadnutie N-SLSK s Ú-SLSK
11.-13.11.2022 - Víkendové zasadnutie N-SLSK s oblasťou NSO
Uznesenie N-SLSK 20211113/19
N-SLSK schvaľuje registračný poplatok pre národnú úroveň na rok 2022 v nezmenenej výške 15 eur.
Uznesenie N-SLSK 20211113/20
N-SLSK poveruje br. Košťála vypracovaním stratégie registračných poplatkov na ďalšie roky a návrhom registračného
poplatku na rok 2023.
Z: K. Košťál
T: 1. 6. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/21
N-SLSK poveruje s. Franců analýzou využívania fyzických členských preukazov.
Z: K. Franců
T: 1. 6. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/22
N-SLSK schvaľuje predložený Projektový plán Refresh značky skautingu.
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Uznesenie N-SLSK 20211113/23
N-SLSK poveruje s. Mitríkovú prípravou metodiky a šablóny projektového plánovania.
Z: K. Mitríková
T: 31. 12. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/24
N-SLSK poveruje s. Mitríkovú spracovaním metodiky k zmene vizuálnej identity.
Z: K. Mitríková
T: 31. 12. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/25
N-SLSK poveruje br. Mitríka prípravou vyhlásenia náčelníctva k pandemickej situácii a očkovaniu.
Z: J. Mitrík
T: 30. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/26
N-SLSK poveruje br. Mitríka priamym kontaktovaním oblastí, zborov a oddielov s témou pandémia a očkovanie.
Z: J. Mitrík
T: 30. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/27
N-SLSK poveruje br. Bežillu prípravou niektorej z navrhovaných odboriek a obnovením príležitostných výziev k
pandémii.
Z: J. Bežilla
T: 15. 12. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/28
N-SLSK poveruje s. Mitríkovú zastrešením prípravy článkov s rozhovormi so zaujímavými ľuďmi (lekár, učiteľ, kňaz,...)
o očkovaní.
Z: K. Mitríková
T: 15. 1. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/29
N-SLSK poveruje br. Leza kontaktovaním SI ohľadom zastrešenia diskusie o očkovaní.
Z: M. Lezo
T: 30. 11. 2021
Uznesenie N-SLSK 20211113/30
N-SLSK poveruje br. Košťála a s. Budzákovú dopracovaním dokumentu Stratégia diverzifikácie zdrojov.
Z: M. Budzáková, K. Košťál
T: 28. 2. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/31
N-SLSK poveruje br. Mitríka odkomunikovaním br. Kovalikovi výstup z náčelníctva, ktoré je ochotné podporiť stav
chaty Kanné, vo výške, ktorá bude zodpovedať stavu rozpočtu 2022, kedy investované prostriedky sa vrátia vo forme
osobodní.
Z: J. Mitrík
T: 30. 11. 2021
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Uznesenie N-SLSK 20211113/32
N-SLSK poveruje br. Kovalika v spolupráci s VSO prípravou podkladov na crowdfundingovú kampaň, ktorá podporí
renováciu chaty Kanné a zaslaním týchto podkladov fundraiserke SLSK s. Slobodovej.
Z: M. Kovalik
T: 15. 1. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/33
N-SLSK poveruje br. Bežillu zapracovaním navrhovaných zmien do 13. kapitoly Organizačného poriadku.
Z: J. Bežilla
T: 15. 1. 2022
Uznesenie N-SLSK 20211113/34
N-SLSK cieľ konflikt záujmov zo Strategického plánu priraďuje na zodpovednosť br. Lezovi s novým termínom plnenia
jar 2022.
Uznesenie N-SLSK 20211113/35
N-SLSK poveruje jednotlivých členov N-SLSK naplnením plánu podpory skautských oblastí podľa priloženého
dokumentu.
Z: J. Mitrík
T: 30. 9. 2022
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