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KAPITOLA 18
ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU
SLOVENSKÉHO SKAUTINGU
I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Rokovací poriadok Snemu Slovenského skautingu (ďalej len „snem“) upravuje priebeh a obsah
rokovania, spôsob hlasovania, spôsob volieb do
orgánov SLSK, hlasovanie o zmenách Stanov SLSK
a prijímanie uznesení snemu.
2. Úlohy snemu vymedzujú Stanovy SLSK a sú nasledovné.
3. Snem určuje program rozvoja SLSK a stratégiu dosahovania cieľov SLSK.
a) Snem volí:
• náčelníka alebo náčelníčku a ostatných členov náčelníctva na funkčné obdobie troch
rokov,
• predsedu revíznej rady a dvoch členov revíznej rady na funkčné obdobie troch rokov,
• predsedu zmierovacej rady a dvoch členov
zmierovacej rady na funkčné obdobie troch
rokov,
• zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi
malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu.
b) Z vážnych dôvodov odvoláva z funkcie ním
zvoleného činovníka a na jeho miesto musí
zvoliť nového činovníka na tom istom sneme.
c) 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.
d) 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
e) Ratifikuje dohody s inými skautskými organizáciami podľa bodu 19.
f) Schvaľuje iné dokumenty navrhnuté delegátmi pred začatím rokovania.

II.

ÚČASTNÍCI SNEMU

1. Na sneme sa zúčastňujú:
a) delegáti snemu (ďalej len „delegáti“),
b) hostia snemu (ďalej len „hostia“).

2. Delegáti sú účastníci snemu, ktorí sú určení ako
delegáti podľa platných Stanov SLSK, a majú hlasovacie právo. Sú to:
a) členovia náčelníctva,
b) predseda revíznej rady,
c) predseda zmierovacej rady,
d) vodcovia oblastí,
e) vodcovia zborov,
f) nositelia Radu strieborného vlka a nositeľky
Radu strieborného trojlístka, čestní náčelníci,
g) predseda rady starších skautov a skautiek,
h) 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.
3. Zastupovanie na sneme
a) Členovia náčelníctva, čestní náčelníci, nositelia radu strieborného vlka a nositeľky radu
strieborného trojlístka sa na sneme zúčastňujú osobne. Nemôžu poveriť inú osobu aby ich
na sneme zastupovala
b) Predseda revíznej rady, predseda zmierovacej
rady a predseda rady starších skautov a skautiek , ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojím zastupovaním len niektorého člena danej (svojej) rady
c) Vodcovia oblastí, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena oblastnej rady
d) Vodcovia zborov, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena zboru
e) Zborové rady ktoré majú právo nominovať ďalších delegátov na základe stanov (hlava V bod
31 písmeno h), nominujú za delegátov členov
svojho zboru, prípadne členov oblastnej rady
oblasti pod ktorú patria
4. Na základe pravidiel uvedených v bode 3, písmená
b) až e), delegát zástupcovi vystaví písomné splnomocnenie a odovzdá mu delegačný lístok. Na
základe týchto dokladov bude zástupca zaregistrovaný ako delegát snemu s hlasovacím právom.
5. Hostia sú účastníci snemu, ktorí nemajú hlasovacie právo. Hosť nemusí byť členom Slovenského
skautingu.
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III. UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ SNEMU
1. Skautský snem je uznášaniaschopný, ak je v prezenčnej listine zapísaných viac ako polovica delegátov s hlasovacím právom.

IV. RIADENIE ZASADANIA SNEMU
1. Zasadanie snemu riadi náčelník Slovenského
skautingu alebo ním poverený člen Náčelníctva
SLSK (ďalej len „predsedajúci“).
2. Predsedajúci najmä:
3. otvára a ukončuje zasadanie snemu,
a) určuje časový program rokovania snemu,
pričom zohľadňuje vopred určený časový
program zasadania snemu.
b) Rokovanie snemu riadi podľa pokynov predsedajúceho a podľa tohto rokovacieho poriadku
moderátor snemu (ďalej len „moderátor“),
ktorého menuje predsedajúci. Funkcie predsedajúceho a moderátora sú zlučiteľné.
4. Moderátor najmä:
a) riadi diskusiu,
b) udeľuje a odoberá slovo rečníkom,
c) dohliada na dodržiavanie časového limitu diskusného príspevku, upozorňuje rečníkov na
uplynutie časového limitu,
d) odoberá slovo rečníkom, predovšetkým pri
porušení bodu 5 článku VII. tohto rokovacieho
poriadku,
5. Ak chce moderátor vystúpiť v rozprave, odovzdá
riadenie zasadania snemu predsedajúcemu.
6. V prípade neprítomnosti moderátora zastupuje
ho v jeho činnosti predsedajúci.

V.

PROGRAM ZASADANIA SNEMU

1. Snem na začiatku zasadania prerokuje návrh
programu zasadania navrhnutý predsedajúcim
snemu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
Snem môže pri prerokúvaní návrhu programu zasadania navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

VI. KOMISIE SNEMU
1. Po schválení programu zasadania snemu delegáti na návrh predsedajúceho zvolia spomedzi prítomných delegátov
a) aspoň troch členov mandátovej komisie,
b) aspoň troch členov návrhovej komisie,
c) aspoň troch členov volebnej komisie,
d) aspoň dvoch overovateľov zápisnice snemu.
2. Všetky komisie si zvolia spomedzi seba svojho
predsedu.
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3. Mandátová komisia overuje platnosť mandátov
delegátov, ich účasť na rokovaní a schopnosť snemu uznášať sa, o čom vyhotoví zápisnicu.
4. Návrhová komisia zbiera všetky návrhy na uznesenia snemu a overuje, či majú všetky náležitosti
podľa bodu VII. tohto rokovacieho poriadku. Návrhová komisia môže sama opraviť zrejmé jazykové, gramatické, logické chyby a chyby v počítaní.
Uznesenia vyjadrujúce blahoželanie, poďakovanie za blahoželanie, vyjadrenie sústrasti môže iniciovať návrhová komisia sama.
5. Volebná komisia zabezpečuje a kontroluje riadne
vykonávanie hlasovania a volieb do orgánov a volených funkcií SLSK. O ich priebehu a výsledku vyhotoví zápisnicu.

VII. VYSTÚPENIE DELEGÁTOV NA SNEME
1. Delegát môže vystúpiť na zasadaní snemu, ak mu
moderátor udelí slovo.
2. Predsedajúcemu sa počas zasadania udelí slovo,
kedykoľvek o to požiada.
3. Hostia sa môžu na diskusii zúčastniť so súhlasom
predsedajúceho snemu.
4. Do diskusie sa delegáti hlásia zdvihnutím ruky. Pri
väčšom počte súčasne prihlásených delegátov ich
poradie určuje moderátor.
5. Časový limit diskusného príspevku je tri minúty,
pričom diskusný príspevok:
a) musí vecne súvisieť s daným bodom programu, o ktorom sa diskutuje,
b) musí obsahovať iba myšlienky, ktoré ešte neodzneli v priebehu diskusie k danému bodu
programu,
c) nesmie hodnotiť ani napádať predchádzajúci
diskusný príspevok alebo jeho autora,
d) za diskusný príspevok sa pokladá aj predstavenie návrhu uznesenia snemu.
6. K bodu programu, o ktorom sa diskutuje, môže
každý predniesť len jeden diskusný príspevok.
Ďalšie vystúpenie môže v odôvodnených prípadoch povoliť moderátor.
7. Každý v diskusii hovorí sám za seba, neodvoláva
sa na predrečníkov.
8. Počas prednesu diskusného príspevku, nemá nikto právo prerušovať rečníka, okrem moderátora,
ktorý upozorňuje na časový limit, alebo odoberá
slovo pri jeho prekročení.
9. Delegáti majú v diskusii právo na jednu faktickú
poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie predchádzajúceho rečníka. Prednesenie faktickej poznámky nesmie trvať dlhšie ako jednu minútu.
Ak nejde o faktickú poznámku, alebo ak delegát
prekročí ustanovený čas, moderátor mu odoberie
slovo. Rozhodnutie moderátora je konečné.
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10. O ukončení diskusie rozhodne snem na návrh
predsedajúceho snemu.
11. Delegáti snemu môžu počas zasadania snemu
predkladať návrhy na uznesenia snemu, o ktorých
sa hlasuje. Návrhy na uznesenia snemu predkladajú delegáti písomne návrhovej komisii, pričom
každý návrh na uznesenie musí byť podpísaný
najmenej 10 delegátmi.

VIII. HLASOVANIE NA SNEME
1. Snem rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
2. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov prítomných delegátov. Výnimku
tvorí hlasovanie o zmenách stanov a voľby do
orgánov SLSK, ktoré upravujú samostatné články
tohto rokovacieho poriadku.
3. O predložených návrhoch sa hlasuje v poradí,
v akom boli predložené. Za prvý návrh sa považuje vždy návrh predkladaný predsedajúcim snemu
alebo návrhovou komisiou snemu.
4. Moderátor pred hlasovaním upozorní delegátov,
že sa prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet prítomných delegátov.
5. Pred každým hlasovaním moderátor oznámi,
o akom návrhu sa bude hlasovať, a zopakuje presné znenie návrhu. Moderátor potom prikročí k riadeniu hlasovania.
6. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť. Moderátor počas neho nikomu nemôže udeliť slovo.
7. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím hlasovacieho lístka.

IX. HLASOVANIE O ZMENÁCH STANOV SLSK
1. O návrhoch na zmenu stanov rozhoduje snem
dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov prítomných delegátov.
2. Hlasovanie o zmenách stanov prebieha postupne
po jednotlivých bodoch, ku ktorým sú navrhnuté
pozmeňujúce návrhy. Moderátor môže spojiť prerokúvanie súvisiacich zmien jednotlivých článkov
stanov do jedného celku. V takom prípade oznámi, o ktorej časti stanov sa bude rokovať.
3. Priebeh hlasovania o jednotlivých bodoch:
a) moderátor určí článok a bod stanov, o ktorom
sa bude hlasovať,
b) moderátor predstaví delegátom návrh na
zmenu stanov,
c) hlasuje sa postupne o všetkých návrhoch na
zmenu stanov a pozmeňujúcich návrhoch
v danom článku stanov, pričom ako o prvom sa
hlasuje o návrhu náčelníctva.
4. Ak schválený návrh na zmenu stanov alebo pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalší
návrh na zmenu stanov alebo ďalší pozmeňujúci
alebo doplňujúci návrh, už sa o nich nehlasuje.

Túto skutočnosť oznámi moderátor. Ak delegát
vylúčenie spochybní, snem rozhodne bez diskusie, či sa týmito návrhmi bude zaoberať.
5. Navrhovateľ má právo svoj návrh kedykoľvek vziať
späť.

X. VOĽBY DO ORGÁNOV SLSK
1. Volené funkcie v orgánoch SLSK sú určené podľa
platných Stanov SLSK.
2. Voľby do orgánov SLSK sú tajné. Vykonávajú sa
odovzdaním volebných lístkov, ktoré dostanú delegáti pred voľbou.
3. Na volebnom lístku sú uvedené volené funkcie
a mená kandidátov.
4. Voľba sa vykonáva zakrúžkovaním čísla pred menom vybraného kandidáta.
5. Volebný lístok je platný, ak je na ňom vyznačené
meno práve jedného kandidáta na danú funkciu.
Výnimku tvorí hlasovanie o členoch Revíznej rady
SLSK, ktoré sa uskutočňuje podľa čl. V., ods. 26.,
písm. b) stanov.
6. Do každej funkcie je zvolený kandidát, ktorý získal
najvyšší počet hlasov.
7. Členov náčelníctva, revíznej rady a zmierovacej
rady volia všetci delegáti snemu.

XI. SNEMOVÁ DOKUMENTÁCIA
1. Snemovú dokumentáciu tvorí zápisnica o priebehu rokovania snemu a jeho uzneseniach a zvukový záznam rokovania.
2. Zápisnicu vyhotoví zapisovateľ, určený predsedajúcim na začiatku snemu.
3. Zápisnicu podpisuje predsedajúci a dvaja overovatelia.
4. Súčasťou zápisnice sú úplné texty schválených
uznesení, zmien stanov, vyhlásení a iných materiálov, ktoré sa schválili na zasadaní snemu, prezenčná listina o účasti delegátov na zasadaní snemu,
zápisnica mandátovej komisie a zápisnica volebnej komisie, uvedie sa v nej aj kto riadil zasadanie
snemu, kto bol moderátorom. Ak sa na tom snem
uznesie, uvedú sa v nej aj ďalšie skutočnosti.
5. Overená zápisnica sa odovzdáva s predloženými podkladmi, prílohami, uzneseniami a úplnými textami všetkých podaných návrhov zmien
stanov a textami všetkých návrhov, o ktorých sa
hlasovalo, okrem procedurálnych návrhov, spolu
s výsledkom hlasovania na archivovanie.
6. Zápisnica zo zasadania snemu je podkladom na
vydanie správy, ktorá sa publikuje zasadaní snemu
v skautskej tlači s celorepublikovou pôsobnosťou.
Snem môže rozhodnúť o inom spôsobe vydania
správy. Zápisnica zo zasadania snemu je k dispozícii
k nahliadnutiu na Ústredí Slovenského skautingu.
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