STANOVY SLOVENSKÉHO SKAUTINGU
I. hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Názov
Organizácia má názov Slovenský skauting. Používa skratku SLSK. Pre
zahraničné styky je znenie názvu „Scouting Slovakia“ v anglickom
jazyku a „Scoutisme Slovaque“ vo francúzskom jazyku.
2. Definícia
a) Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková,
výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu
pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať
v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom
hnutia Róbertom Baden-Powellom.
b) SLSK pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania dobrovoľných
a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých
lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti,
cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, prevencie
pred vznikom závislostí, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva,
podpory dobrovoľníctva mladých ľudí a voľnočasových aktivít pre
mladých ľudí.
c) Pre daňové účely je SLSK právnickou osobou nezaloženou na podnikanie.
3. Sídlo
Slovenský skauting je občianske združenie v zmysle právneho poriadku
Slovenskej republiky so sídlom Račianska 96, Bratislava a pôsobí na
území Slovenskej republiky.
4. Symboly
Symbolmi SLSK sú:
a) skautská ľalia s reliéfom slovenského znaku, podložená trojlístkom.
Jej grafická podoba je prílohou stanov,
b) skautská hymna. Jej slová a notový záznam sú prílohou stanov,
c) skautská vlajka a zástava. Ich grafická podoba je prílohou stanov.
5. Rovnošata
Členovia SLSK nosia rovnošatu a označenia podľa Predpisu o rovnošate.
II. hlava
CIEĽ A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
6. Cieľ
Cieľom SLSK je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický,
intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako
aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných
a medzinárodných spoločenstiev.
7. Metóda
Metódou na dosiahnutie tohto cieľa je systém postupnej sebavýchovy
založenej na:
a) prijatí dobrovoľného záväzku prostredníctvom zákona a sľubu,
b) učení sa pomocou činnosti,
c) členstve v malých skupinách (družinách), postupnom objavovaní
a prijímaní zodpovednosti pod vedením dospelých a výchove k samostatnosti, zameranej na rozvoj charakteru, spoľahlivosti a schopnosti spolupracovať a viesť druhých,
d) postupných a stimulujúcich programoch rôznorodých činností
vychádzajúcich zo záujmov členov, zahŕňajúcich hry a cvičenia,
užitočné zručnosti a služby pre spoločnosť, odohrávajúcich sa väčšinou pod šírym nebom a v kontakte s prírodou.
8. Základné princípy
Základné princípy SLSK sú:
a) povinnosť voči Bohu,
b) povinnosť voči iným,
c) povinnosť voči sebe.

Základné princípy sú vyjadrené v sľube a zákone a v dennom príkaze
dobrého skutku.
9. Sľuby
a) Včielky/vĺčatá skladajú nasledujúci sľub:
Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon
vĺčat/včielok a byť stále lepším/lepšou.
b) Skautky/skauti skladajú nasledujúci sľub:
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl
– plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
– pomáhať v každom čase svojim blížnym,
– dodržiavať skautský zákon.
c) Vodcovia a ostatní činovníci sú členmi SLSK, ktorí zložili skautský
sľub a pri poverení funkciou naviac skladajú nasledujúci činovnícky
sľub:
Sľubujem na svoju česť,
že budem vychovávať zverené deti a mládež v duchu skautského
zákona.
10. Zákon
a) Zákon vĺčat/včielok:
Vĺča/včielka
– hovorí pravdu,
– pomáha druhým,
– počúva,
– stará sa o prírodu,
– je priateľom.
b) Zákon skautov/skautiek (pre skautky v ženskom rode):
1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého
skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.
11. Heslo
a) Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/lepšou!
b) Heslo skautov/skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!
c) Heslo roverov/roveriek a dospelých skautov a skautiek je: Slúžim!
Príkaz dňa: Každý deň dobrý skutok!
12. Duchovné zásady
a) Každý člen SLSK sa má snažiť hľadať zmysel a cieľ života v dosiahnutí vyšších duchovných a mravných hodnôt.
b) Každý člen SLSK má byť tolerantný k vierovyznaniu, záväzkom
a presvedčeniu iných ľudí.
13. Vzťah k politickým otázkam
Členovia nesmú ovplyvňovať ani zapájať členov SLSK do akýchkoľvek
záležitostí politického charakteru. Na schôdzach, zhromaždeniach
alebo iných činnostiach, ktoré sa spájajú s jednotlivými politickými
stranami alebo hnutiami, nesmú členovia vystupovať ako skauti, ani sa
ich zúčastňovať v skautskej rovnošate.
14. Vzťah k vojenským otázkam
SLSK je nevojenskej povahy. Členovia nesmú v organizácii dostávať
žiaden odborný vojenský technický výcvik.
15. Finančné zásady
Všetky finančné prostriedky získané SLSK sa musia použiť na rozvoj
organizácie, dobročinné alebo charitatívne účely.
16. Vzťah k svetovým skautským organizáciám
a) Každý člen SLSK má súhlasiť a pridržiavať sa základných princípov
svetových skautských organizácií WAGGGS a WOSM.

b) Každý člen SLSK má šíriť priateľstvo a podporovať spoluprácu medzi
skautskými organizáciami, členmi svetových skautských hnutí.
III. hlava
ČLENSTVO V SLSK
17. Všeobecné podmienky členstva
a) Členstvo v SLSK je dobrovoľné.
b) Členstvo v SLSK je otvorené všetkým, bez rozdielu národnosti, rasy
alebo vyznania, ktorí chcú žiť v súlade s cieľmi a princípmi SLSK.
c) Členstvo vzniká prijatím do oddielu, v ktorom záujemca o členstvo
požiadal, odovzdaním podpísanej záväznej prihlášky, podpísaním
registračného hárku a zaplatením členského príspevku.
d) Čestné členstvo v SLSK a podmienky jeho udelenia sú definované
v Organizačnom poriadku SLSK.
18. Zánik členstva.
Členstvo zaniká:
a) Vystúpením, ak člen ohlási písomne svoje vystúpenie vodcovi organizačnej jednotky, v ktorej je registrovaný;
b) Vylúčením v prípade, keď sa člen dopustil konania, ktoré závažne
porušilo stanovy alebo Organizačný poriadok SLSK. O vylúčení dospelého člena rozhoduje náčelníctvo SLSK. O vylúčení nedospelého
člena rozhoduje vodca organizačnej jednotky, v ktorej je člen registrovaný. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže vylúčený člen v lehote 30 dní od obdržania rozhodnutia o vylúčení v písomnej forme
odvolať na zmierovaciu radu, ktorá rozhodnutie potvrdí alebo zruší
bez zbytočného odkladu s konečnou platnosťou;
c) Nezaplatením členského príspevku za príslušný rok;
d) Nepodpísaním registračného hárku v príslušnom roku;
e) Smrťou.
19. Pridružené skautské organizácie
Náčelníctvo môže uzatvárať dohody s inými skautskými organizáciami v Slovenskej republike, umožňujúce týmto organizáciám stať sa
organizáciou pridruženou k SLSK a udržať si pritom svoje zvláštnosti
(národné, náboženské a pod.). Takéto dohody musia byť ratifikované
najbližším Skautským snemom alebo Mimoriadnym snemom.
20. Kategórie členstva
Členovia sa rozdeľujú do týchto kategórií:
a) vĺčatá/včielky (do 11 rokov),
b) skauti/skautky (od 11 do 15 rokov),
c) roveri/roverky (od 15 do 26 rokov),
d) činovníci a ostatní dospelí.
Členovia SLSK sa združujú na miestnej úrovni v oddieloch a zboroch
tak, ako to určuje Organizačný poriadok SLSK.
21. Činovníci
a) Činovníci sú vodcovia oddielov, ich zástupcovia a ďalší dospelí,
ktorí sa aktívne podieľajú na výchove mladých ľudí alebo riadení
organizácie.
b) Činovníkom sa člen stáva zvolením do funkcie, menovaním do
funkcie alebo poverením funkciou a je ním len po dobu vykonávania zverenej funkcie. Funkcie, do ktorých je člen volený a do
ktorých je menovaný vyšším orgánom, požiadavky na odbornú
spôsobilosť, ako aj dolný a horný vekový limit pre zastávanie funkcií v SLSK, sú stanovené v Organizačnom poriadku SLSK.
22. Práva a povinnosti členov
Od členov SLSK sa vyžaduje rešpektovať poslanie, metódy a princípy
skautského hnutia, riadiť sa zloženým skautským sľubom a zákonom,
dodržiavať Stanovy SLSK a Organizačný poriadok SLSK.
Každý člen Slovenského skautingu má tieto práva:
a) podieľať sa na činnosti SLSK,
b) nosiť skautskú rovnošatu a používať skautské symboly,
c) užívať iné výhody spojené s členstvom v SLSK,
d) byť informovaný o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich
s činnosťou SLSK,
e) zúčastňovať sa skautských vzdelávacích podujatí podľa svojich
schopností,

f) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti,
g) byť volený alebo menovaný do funkcií v SLSK, alebo byť poverený
výkonom úloh v súlade so svojou kvalifikáciou a ďalšími predpismi
a rozhodnutiami SLSK.
23. Funkčné obdobie činovníka SLSK
Funkčné obdobie činovníka SLSK, ak neurčí Organizačný poriadok
SLSK inak, končí:
a) odstúpením z funkcie,
b) rozhodnutím orgánu, ktorý činovníka zvolil alebo menoval, o jeho
odvolaní,
c) zvolením alebo menovaním nového činovníka do funkcie,
d) zánikom členstva v SLSK.
24. Priaznivci
Priaznivcami skautingu sa môžu stať plnoleté osoby, ktoré chcú podporovať ciele skautského hnutia a činnosť SLSK, alebo niektorej organizačnej jednotky SLSK.
IV. hlava
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SLSK
25. Organizačná štruktúra
Organizačnú štruktúru SLSK tvoria:
a) Slovenský skauting (ako celok),
b) nižšie organizačné jednotky,
c) osobitné organizačné jednotky.
26. Vznik a zánik organizačných jednotiek
Spôsob vzniku a zániku jednotlivých organizačných jednotiek ustanovuje Organizačný poriadok SLSK.
27. Nižšie organizačné jednotky:
a) konajú v svojom mene odo dňa udelenia právnej subjektivity. Právna subjektivita je odvodená od právnej subjektivity svojho zakladateľa, ktorým je Slovenský skauting,
b) môžu združovať ďalšie organizačné jednotky a spravidla pôsobia na
lokálnej úrovni,
c) plnia úlohy vyplývajúce z cieľa Slovenského skautingu definované
v Organizačnom poriadku SLSK, najmä podporujú organizačné
jednotky v nich združené.
28. Osobitné organizačné jednotky:
a) konajú v svojom mene odo dňa udelenia právnej subjektivity. Právna subjektivita je odvodená od právnej subjektivity svojho zakladateľa, ktorým je Slovenský skauting,
b) nezdružujú ďalšie organizačné jednotky a môžu pôsobiť na republikovej i lokálnej úrovni,
c) plnia úlohy vyplývajúce z cieľa Slovenského skautingu definované
v Organizačnom poriadku SLSK.
V. hlava
REPUBLIKOVÉ ORGÁNY SLSK
29. Orgánmi SLSK sú na republikovej úrovni:
a) skautský snem,
b) mimoriadny snem,
c) malý snem,
d) náčelníctvo,
e) rady definované v týchto stanovách alebo v Organizačnom poriadku SLSK.
SKAUTSKÝ SNEM
30. Skautský snem
Snem je vrcholným orgánom SLSK.
31. Zloženie snemu
Skautský snem tvoria a sú oprávnení na ňom hlasovať:
a) členovia náčelníctva,
b) predseda revíznej rady,
c) predseda zmierovacej rady,
d) vodcovia oblastí,

e) vodcovia zborov,
f) predseda duchovnej rady,
g) nositelia Radu strieborného vlka a nositeľky Radu strieborného
trojlístka, čestní náčelníci,
h) predseda rady starších skautov a skautiek,
i) ďalší činovníci, ktorých písomne nominujú jednotlivé zborové rady.
Ich počet sa odvíja od počtu zaregistrovaných členov v danom zbore 4 mesiace pred dňom konania snemu a oznamuje ho Náčelníctvo
SLSK pri zvolávaní snemu.

volebnej komisii v deň konania volieb do 10.00 hod., ak takýto
návrh podá najmenej 30 delegátov.
c) Skautský snem sa koná v treťom kalendárnom roku nasledujúcom
po konaní posledného Skautského snemu, v čase a mieste, ktoré
určí náčelníctvo.
d) Snemu predsedá náčelník alebo ním poverený člen náčelníctva.
e) Snem rokuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je súčasťou Organizačného poriadku SLSK.
Snem môže na začiatku rokovania rokovací poriadok upraviť.

Náčelníctvo SLSK môže na snem prizývať i hostí, ako sú predstavitelia
svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS, predstavitelia
partnerských organizácií, predstavitelia Slovenskej republiky a predstavitelia samosprávy mesta, v ktorom sa snem koná. Hostia sú účastníci
snemu, ktorí nemajú právo hlasovať.

MIMORIADNY SNEM

32. Úlohy snemu
Skautský snem má tieto úlohy:
a) Určuje program rozvoja SLSK a stratégiu dosahovania cieľov SLSK.
b) Volí:
1. náčelníka alebo náčelníčku a ostatných členov náčelníctva. na
funkčné obdobie troch rokov.
2. predsedu revíznej rady a dvoch členov revíznej rady na funkčné
obdobie troch rokov,
3. predsedu zmierovacej rady a dvoch členov zmierovacej rady na
funkčné obdobie troch rokov,
4. zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu.
c) Z vážnych dôvodov odvoláva z funkcie ním zvoleného činovníka
a na jeho miesto musí zvoliť nového činovníka na tom istom sneme.
d) Schvaľuje správu náčelníctva, správu o hospodárení SLSK a správu revíznej rady za uplynulé obdobie. Správa náčelníctva, správa
o hospodárení a správa revíznej rady musia byť súčasťou písomných
podkladov snemu.
e) Vysvetľuje Stanovy SLSK a rozhoduje o zmene Stanov SLSK, pričom
o zmene sídla SLSK je oprávnené rozhodnúť aj Náčelníctvo SLSK
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Náčelníctva SLSK . Návrhy na zmeny stanov predkladané orgánmi SLSK musia byť súčasťou
programu a písomných podkladov snemu
f) Ratifikuje dohody s inými skautskými organizáciami podľa bodu
19.
g) Schvaľuje iné dokumenty navrhnuté delegátmi pred začatím rokovania.
33. Hlasovanie na sneme
a) Každý delegát má len jeden hlas a hlasuje osobne.
b) Skautský snem je uznášaniaschopný, ak je v prezenčnej listine zapísaných viac ako polovica delegátov s hlasovacím právom.
c) Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov, ak
stanovy neurčujú inak.
d) Pre rozhodnutie o zmenách Stanov SLSK a vypovedaní dohody
s inou skautskou organizáciou podľa bodu 19 je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov zaregistrovaných delegátov.
e) Hlasovanie sa vykonáva verejne alebo tajne.
f) Voľby do orgánov SLSK sa vykonávajú tajne.
g) Všetci činovníci, volení skautským snemom do funkcie, sú volení
na tri roky a rovnakú funkciu môžu zastávať najviac dve volebné
obdobia po sebe.
34. Zvolanie a rokovanie snemu
a) Zvolanie snemu oznámi náčelníctvo písomne alebo emailom všetkým oblastným vodcom a zborovým vodcom a uverejnením oznámenia na svojej www stránke aspoň štyri mesiace pred termínom
konania snemu. Oznámenie musí obsahovať presnú informáciu
o dátume, čase a mieste snemu, program a návrhy na zmeny stanov,
ktoré navrhuje Náčelníctvo. Zbory a oblasti môžu žiadať písomne
o zmenu programu snemu a podať písomné návrhy na zmenu stanov
a návrhy na kandidátov na volených činovníkov najneskôr 2 mesiace
pred termínom konania snemu. Konečný program, návrhy na zmeny stanov, návrhy na kandidátov na volených činovníkov a všetku
dokumentáciu, vrátane správ, zašle náčelníctvo všetkým delegátom
minimálne jeden mesiac pred konaním snemu.
b) Návrhy na kandidátov na volených činovníkov môžu byť podané

35. Mimoriadny snem
V období medzi snemami môže byť zvolaný mimoriadny snem, ktorý
má rovnaké postavenie a právomoci ako riadny skautský snem. Pre
konanie mimoriadneho snemu platia obdobne ustanovenia o riadnom
sneme obdobne.
36. Zloženie mimoriadneho snemu
Delegátmi na mimoriadny snemu sú členovia SLSK, ktorí by boli delegátmi v prípade konania riadneho snemu v čase konania mimoriadneho snemu.
37. Mimoriadny snem sa koná:
a) ak o tom rozhodne náčelníctvo z dôležitých dôvodov, alebo
b) ak poklesne počet volených členov náčelníctva pod 50 percent,
alebo
c) ak tri po sebe idúce zasadnutia náčelníctvo neprijme žiadne uznesenie, alebo
d) ak o to požiada aspoň tretina skautských zborov.
e) Ak v prípade vzniku udalosti uvedenej v tomto bode v písm. b) až
d) náčelníctvo neprijme uznesenie o zvolaní mimoriadneho snemu
tak, aby sa konal do piatich mesiacov od vzniku uvedenej udalosti,
sú oprávnení zvolať mimoriadny snem ktorýkoľvek dvaja členovia
náčelníctva alebo ktorékoľvek dva zbory, ktoré o zvolanie mimoriadneho snemu požiadali.
MALÝ SNEM
38. Malý snem
Malý snem je vrcholným orgánom SLSK s právomocami definovanými
v bode 40 týchto stanov. Koná sa každoročne v čase a mieste, ktoré určí
náčelníctvo SLSK. Snemu predsedá náčelník alebo ním poverený člen
náčelníctva.
39. Zloženie malého snemu
Malý snem tvoria a sú oprávnení na ňom hlasovať:
a) členovia náčelníctva,
b) predseda revíznej rady,
c) predseda zmierovacej rady,
d) predseda duchovnej rady,
e) vodcovia skautských oblastí,
f) predseda rady starších skautov a skautiek,
g) zástupca skautských zborov združených v oblasti, ktorý nie je
činovníkom oblasti, a to jeden za každú skautskú oblasť, zvolený
na Skautskom sneme delegátmi príslušnej oblasti, pričom v čase
konania Malého snemu musí byť členom SLSK, inak na jeho miesto
nastupuje kandidát zo snemových volieb s druhým (tretím, atď.)
najvyšším počtom hlasov a ak taký kandidát nie je, nominuje jedného zástupcu zborov príslušná oblastná rada,
h) jeden zástupca zborov, ktoré nie sú registrované v žiadnej skautskej
oblasti, a to jeden za všetky takéto zbory, zvolený na Skautskom
sneme delegátmi za tieto zbory, pričom v čase konania Malého
snemu musí byť členom zboru neregistrovaného v žiadnej oblasti
a musí byť členom SLSK, inak na jeho miesto nastupuje kandidát zo
snemových volieb s druhým (tretím, atď.) najvyšším počtom hlasov.
40. Právomoci malého snemu
Malý snem má tieto právomoci:
a) schvaľuje správu o činnosti SLSK za predchádzajúci kalendárny rok,
b) schvaľuje zúčtovanie dotácie so štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok,
c) schvaľuje rozpočet na príslušný rok,

d) schvaľuje strategický strednodobý plán na príslušné obdobie,
e) ukladá povinnosti a úlohy na nasledujúce obdobie Náčelníctvu
SLSK a Ústrediu SLSK,
f) určuje spôsob využitia pridelených finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu a stanovuje systém ich prideľovania nižším organizačným jednotkám,
g) rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami vyhradené inému orgánu.
41. Hlasovanie na malom sneme
a) Každý delegát hlasuje osobne, má len jeden hlas, aj keď zastáva
viacero činovníckych funkcií.
b) Malý snem je uznášaniaschopný, ak je v prezenčnej listine zapísaných viac ako polovica delegátov s hlasovacím právom.
c) Malý snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Hlasovanie sa vykonáva verejne alebo tajne.
NÁČELNÍCTVO
42. Náčelníctvo
a) Náčelníctvo riadi a zabezpečuje činnosť SLSK v období medzi
snemami.
b) Štatutárnym zástupcom Slovenského skautingu je náčelník SLSK.
c) Na pomoc pri zabezpečovaní činnosti SLSK náčelníctvo zriaďuje
ústredie ako výkonný orgán SLSK, zložený z platených pracovníkov
a dobrovoľníkov. Pre umiestenie ústredia môže určiť náčelníctvo
lokalitu v sídle, alebo mimo sídla organizácie, jeho zloženie a zásady činnosti sú dané Organizačným poriadkom SLSK.
d) Pre riešenie rôznych problémov a úloh môže náčelníctvo ustanoviť
rady (komisie), ktorých práca je časovo obmedzená.
e) Vznik, zloženie a činnosť stálych rád (komisie) určuje Organizačný
poriadok SLSK.
f) Náčelníctvo nemôže odvolať z funkcie činovníka zvoleného snemom. Na uvoľnenú funkciu náčelníka postupuje jeho zástupca. Na
uvoľnené miesto činovníka zvoleného snemom môže náčelníctvo
vymenovať (kooptovať) iného člena SLSK. Kooptovaný člen vykonáva funkciu len do najbližšieho Skautského snemu, počas ktorého
sa uskutočnia voľby do tejto funkcie alebo len do najbližšieho Malého snemu, počas ktorého delegáti Malého snemu potvrdia alebo
nepotvrdia túto kooptáciu.
43. Zloženie náčelníctva
a) Náčelníctvo sa skladá zo siedmich členov
b) Členovia náčelníctva sa volia na dobu troch rokov
c) Funkcie v Náčelníctve SLSK sú:
1. náčelník/náčelníčka,
2. prvá/-ý zástupkyňa/-ca náčelníka pre rozvoj
3. predseda programovej rady,
4. predseda rady pre vzdelávanie,
5. komisár pre zahraničie a komunikáciu,
6. predseda duchovnej rady,
7. hospodár.
d) Predsedovia rád volených snemom a riaditeľ ústredia dostávajú
dopredu oznámenia o zasadnutiach náčelníctva a zúčastňujú sa na
nich ako pozorovatelia podľa svojho uváženia.
e) Popis náplne činnosti pre jednotlivé funkcie je v Organizačnom
poriadku SLSK.
f) Členovia náčelníctva nesmú byť v zamestnaneckom alebo inom
obdobnom pomere v zmysle Zákonníka práce voči SLSK alebo jeho
ktorejkoľvek organizačnej jednotke. Pokiaľ člen náčelníctva vstúpi
do takéhoto zamestnaneckého alebo obdobného pomeru, jeho
mandát člena náčelníctva tým zaniká. V prípade, ak bude osoba,
ktorá je v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere voči SLSK
alebo niektorej jeho organizačnej jednotke, zvolená alebo kooptovaná za člena náčelníctva, musí svoj zamestnanecký alebo obdobný pomer ukončiť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa voľby, resp.
kooptácie, inak mandát zaniká. Z tohto ustanovenia môže povoliť
náčelníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jeho členov
výnimku na nevyhnutnú dobu, najviac však na 6 mesiacov.
44. Úlohy náčelníctva:
Náčelníctvo:
a) riadi výchovnú, organizačnú a hospodársku činnosť organizácie,

b) koordinuje spoluprácu rád a dbá o jednotnú koncepciu organizácie,
c) schvaľuje Organizačný poriadok SLSK a iné predpisy a zásadné
dokumenty organizácie,
d) schvaľuje Štatút vyznamenaní a udeľuje podľa neho vyznamenania,
e) podáva návrhy snemu, mimoriadnemu snemu a malému snemu,
f) rozhoduje o udelení právnej subjektivity nižším organizačným
jednotkám.
45. Hlasovanie v náčelníctve
a) Rozhodnutia sa prijímajú vzájomnou zhodou.
b) V prípade, že o predmete rozhodovania nie je zhoda, je potrebné
hlasovať.
c) Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
náčelníctva, s výnimkou hlasovania o zmene sídla SLSK, kedy sa
rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov náčelníctva.
d) Hlasuje sa osobne.
e) Pri rovnosti hlasov pre a proti je predmet hlasovania zamietnutý.
f) Hlasovanie je možné vykonať aj písomnou formou alebo formou
per rollam prostriedkami elektronickej komunikácie s možnosťou
spätného overenia hlasovania členov náčelníctva, s výnimkou hlasovania o zmene sídla SLSK.
g) Hlasovanie je spravidla verejné.
h) Hlasovanie o vymenovaní (kooptovaní) iného člena na uvoľnené
miesto činovníka voleného snemom je tajné.
46. Zasadnutia náčelníctva
a) Zasadnutie náčelníctva zvoláva náčelník, kedykoľvek to uzná za
vhodné, najmenej však raz za štyri mesiace.
b) Zasadania náčelníctva vedie náčelník, prípadne poverí vedením
zasadania svojho zástupcu.
c) Náčelníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny jeho členov na zasadnutí.
d) Náčelník môže na zasadanie náčelníctva prizvať aj iné osoby na
prerokovanie konkrétnych otázok.
e) Náčelníctvo podáva členom organizácie písomnú správu zo zasadaní prostredníctvom oficiálnej skautskej tlače.
VI. hlava
NIŽŠIE ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY SLSK
47. Členenie nižších organizačných jednotiek
Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšieho chodu a lepšieho dosiahnutia
cieľa skautského hnutia sa SLSK člení na nasledovné nižšie organizačné
jednotky :
a) skautský oddiel,
b) skautský zbor,
c) skautská oblasť.
Podrobnosti o nižších organizačných jednotkách a ich úlohách sú
definované v Organizačnom poriadku SLSK.
48. Skautský oddiel
Skautský oddiel je základnou výchovnou a organizačnou jednotkou
SLSK, ktorá je vedená kvalifikovaným vodcom.
Skautskému oddielu sa neudeľuje právna subjektivita. Skautský oddiel
je začlenený v skautskom zbore. V odôvodnených prípadoch môže byť
skautský oddiel začlenený pod príslušnou skautskou oblasťou.
49. Skautský zbor
Skautský zbor je základnou administratívno-organizačnou jednotkou
SLSK. Skladá sa najmenej z 2 skautských oddielov, oddiely sa dobrovoľne združujú do zborov. Skautský zbor nadobúda právnu subjektivitu
podpísaním zmluvy o udelení právnej subjektivity so SLSK zastúpeným
náčelníkom SLSK a stráca ju zánikom tejto zmluvy, vypovedaním zo
strany SLSK alebo z iného dôvodu. Štatutárneho zástupcu zboru volí
a odvoláva riadna alebo mimoriadna zborová schôdza. Skautský zbor
s právnou subjektivitou koná v svojom mene a na svoj účet.
Skautský zbor je začlenený v skautskej oblasti.
50. Skautský okres
Bod zrušený uznesením XI. snemu SLSK v Prešove s účinnosťou odo
dňa 25. 10. 2003.

51. Skautská oblasť
Skautská oblasť sa skladá zo zborov a prípadne aj z oddielov, ktoré nie
sú združené v žiadnom skautskom zbore. Zriadenie oblasti schvaľuje
Náčelníctvo SLSK. Skautská oblasť nadobúda právnu subjektivitu podpísaním zmluvy o udelení právnej subjektivity so SLSK zastúpeným
náčelníkom SLSK a stráca ju zánikom tejto zmluvy, vypovedaním zo
strany SLSK alebo z iného dôvodu. Štatutárneho zástupcu oblasti volí
a odvoláva riadne alebo mimoriadne oblastné zhromaždenie. Skautská
oblasť s právnou subjektivitou koná vo svojom mene a na svoj účet.
VII. hlava
RADY SLSK
REVÍZNA RADA
52. Definícia a úlohy
Revízna rada je nezávislý a nestranný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie SLSK resp. jej organizačných jednotiek a kontroluje
a vyhodnocuje splnenie úloh a cieľov vytýčených republikovými orgánmi
SLSK. Náčelníctvo má právo revíznu radu požiadať o kontrolu hospodárenia ľubovoľnej organizačnej jednotky SLSK. Revízna rada uskutočňuje
kontrolu poradnou, nie represívnou formou.
53. Zloženie
a) Revíznu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom.
Predseda ani členovia revíznej rady nesmú zastávať inú funkciu
v riadení organizácie, okrem oddielovej, zborovej a oblastnej úrovne, a vzťahuje sa na nich aj ustanovenie bodu 43 písm. f) týchto
stanov.
b) V prípade, že predseda revíznej rady nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí si revízna rada nového predsedu z členov rady. V prípade
zníženého počtu členov revíznej rady kooptuje revízna rada ďalšieho člena na plný počet.
54. Podávanie správy
Revízna rada podáva správu snemu. V prípade zistenia závažných skutočností ich oznámi písomne náčelníctvu spolu s návrhom nápravných
opatrení.
ZMIEROVACIA RADA
55. Definícia a úlohy
Zmierovacia rada je nezávislý a nestranný orgán, ktorý rieši závažné
spory vo vnútri organizácie. Zmierovacia rada rozhoduje len v záležitostiach týkajúcich sa vnútorného chodu organizácie a nevydáva nálezy,
ktoré sú vo výlučnej kompetencii štátnych orgánov.
56. Zloženie
a) Zmierovaciu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom.
Rokovania zmierovacej rady vedie jej predseda. Predseda ani členovia zmierovacej rady nesmú zastávať inú funkciu v republikových
orgánoch SLSK a vzťahuje sa na nich aj ustanovenie bodu 43 písm.
f) týchto stanov.
b) V prípade, že predseda zmierovacej rady nemôže vykonávať svoju
funkciu, zvolí si zmierovacia rada nového predsedu z členov zmierovacej rady. V prípade zníženého počtu členov zmierovacej rady
kooptuje zmierovacia rada ďalšieho člena na plný počet.
VIII. hlava
MAJETOK SLSK
57. Zdroje
Majetok SLSK vzniká z členských príspevkov členov, z výnosov podujatí usporadúvaných SLSK, ako aj z grantov, darov, subvencií, príspevkov
sponzorov, podpôr, majetkových účastí v obchodných, výrobných alebo
vydavateľských spoločnostiach a ďalších. Majetkom SLSK je aj majetok
získaný organizačnými jednotkami SLSK s udelenou právnou subjektivitou.
58. Povoľovanie
Náčelníctvo má právo povoľovať obchodnú, výrobnú alebo vydavateľskú činnosť potrebnú pre SLSK v súlade s platnými zákonmi a predpismi SR.

IX. hlava
ĎALŠIE PRÁVNE ZÁSADY
59. Súlad s organizáciami svetového skautského hnutia
Stanovy, predpisy a činnosť SLSK musia byť v súlade so Stanovami
WAGGGS a WOSM.
60. Konzultácie so svetovými skautskými organizáciami
Všetky zmeny Stanov SLSK, ktoré sa predkladajú na schválenie snemu, musia byť dopredu oznámené svetovým kanceláriám WAGGGS
a WOSM.
61. Iné zásady
a) SLSK spolupracuje s inými organizáciami na základe dohôd o spolupráci.
b) Hospodársky rok a účtovné obdobie SLSK je kalendárny rok. Skautský rok je zhodný so školským rokom.
c) Právna subjektivita nižších organizačných jednotiek SLSK je odvodená od právnej subjektivity občianskeho združenia SLSK. V tomto
zmysle sú práva a povinnosti nižších organizačných jednotiek SLSK
obmedzené najdlhšie na obdobie existencie občianskeho združenia
SLSK, pričom tieto organizačné jednotky musia dodržiavať platné
vnútorné predpisy SLSK.
d) Slovenský skauting je právnym nástupcom „Sväzu junákov – skautov a skautiek republiky Československej“ na Slovensku.
e) Pri voľbách činovníkov do orgánov SLSK má byť dodržaný princíp
parity mužov a žien.
62. Organizačný poriadok SLSK
Organizačný poriadok SLSK je vnútorný právny predpis dlhodobej
platnosti, ktorý v nadväznosti na Stanovy SLSK určuje hlavné úlohy,
práva a povinnosti členov, organizačných jednotiek a orgánov SLSK
a upravuje vnútorný život SLSK. Organizačný poriadok SLSK schvaľuje,
Náčelníctvo SLSK.
X. hlava
ZRUŠENIE A ZÁNIK SLSK
63. Hlasovanie
O zrušení SLSK rozhoduje Skautský snem alebo Mimoriadny snem.
Snem môže hlasovať o uznesení o zrušení SLSK, ak sú v prezenčnej
listine zapísané viac ako dve tretiny delegátov s hlasovacím právom,
pričom na prijatie takéhoto uznesenia je potrebná aspoň trojštvrtinová
väčšina zaregistrovaných delegátov.
64. Postup
Skautský snem rozhoduje o všetkých náležitostiach súvisiacich so
zrušením a zánikom organizácie. Volí päťčlenné dočasné náčelníctvo,
ktoré zabezpečí všetky náležitosti spojené so zánikom organizácie a po
ich vybavení zanikne.
XI. hlava
ÚČINNOSŤ
Úplné znenie týchto stanov, schválených na VII. sneme SLSK konanom
14. októbra 1995 v Žiline, vrátane zmien a doplnkov nadobudlo účinnosť schválením týchto zmien a doplnkov na XV. sneme SLSK, konanom dňa 22. a 23. októbra 2011 v Prešove.
PRÍLOHA
Grafická podoba skautskej ľalie.
Slová a notový záznam skautskej hymny.
Grafická podoba skautskej vlajky a zástavy.

