XVI. SNEM
SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

KANDIDÁTI NA
VOLENÉ FUNKCIE
S blížiacim sa XVI. snemom Slovenského skautingu
vám prinášame zoznam kandidátov do volených
funkcií, ktorých prihlášky prišli do 18. 8. 2014.

FUNKCIE VOLENÉ NA SNEME:

na nastávajúcom sneme volíme zástupcov do nasledovných funkcií:
1. • náčelník/náčelníčka
• prvá/-ý zástupkyňa/-ca náčelníka pre rozvoj
• predseda programovej rady – zatiaľ nikto nepodal kandidátku
• predseda rady pre vzdelávanie
• komisár pre zahraničie a komunikáciu
• predseda duchovnej rady – zatiaľ nikto nepodal
kandidátku
• hospodár – zatiaľ nikto nepodal kandidátku
Všetci 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 –
zatiaľ nikto nepodal kandidátku
4. • zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi Malých
snemov konaných v čase do konania ďalšieho
Skautského snemu.

PETER VAŠKO
Kandidovaná funkcia: náčelník SLSK
Rok narodenia: 1977
Skautské meno: Tapin Hrošie Ucho
Bydlisko: Bratislava
Skautský zbor: 21. Zbor Korčín Zvolenská Slatina
Zamestnanie: Vzdelanie: VŠ, II. Stupeň
Prehľad činovníckych funkcií:
Oddielový vodca
Zborový vodca,
Člen Rady pre Dospelých
Predseda revíznej rady,
Člen náčelníctva SLSK – Hospodár
Vodcovská skúška (rok): 1999
LŠ, školenia, kurzy:
VLŠ 1999 (absolvent)
VLŠ Baobab 2000-2002 (inštruktor)
Scouting management 1998 (KISC)
Základné kurzy 2000-2001
Doterajšia práca v skautingu:
• Založenie, vedenie a organizácia 7. Zboru Zvolen
• Príprava koncepcie vzdelávania dospelých v skautingu pri zmene kmeňových rád na radu pre dospelých a programovú radu
• Založenie LŠ Baobab
• Príprava a implementovanie štandardov rozpočtovania, regrantingu a fundraisingu na národnej
úrovni SLSK.
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
• Koordinácia tvorby nového strategického plánu
• Monitorovanie realizácie strategického plánu
• Koodrinácia strategických zámerov náčelníctva
s operatívnymi krokmi ústredia
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• Reprezentácia organizácie a posilňovanie jej
postavenia v spoločnosti
• Vytváranie pozitívnej vízie, motivovanie ostatných
činovníkov pre rozvoj organizácie
• Vedenie náčelníctva ako tímu motivovaných dobrovoľníkov so spoločným cieľom – rozvoja kvalitnej
organizácie
Navrhovateľ:
21. Zbor Korčín Zvolenská Slatina

PETER LINEK
Kandidovaná funkcia: náčelník SLSK
Rok narodenia: 1979
Skautské meno: Bill
Bydlisko: Levočská 47, Harichovce 053 01
Skautský zbor: 78. Zbor Tatranski orli Poprad
Zamestnanie: ForDom s.r.o.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Prehľad činovníckych funkcií:
Družinový radca, oddielový vodca, vodca zboru,
oblastný koordinátor, oblastný inštruktor, vodca lesnej školy, zástupca náčelníka SLSK
Vodcovská skúška (rok): 2002
LŠ, školenia, kurzy:
SELŠ 2000, SELŠ 2001, GILŠ 2007, kurzy managmentu
zboru, príprava a organizovanie radcovských kurzov
v PSO, príprava a organizovanie LŠ
Doterajšia práca v skautingu:
Od roku 1992 ako radca družiny. V roku 1999 som
založil 3. oddiel skautov Poprad, oddiel Spachtošov. V roku 2001 založenie 78. Zboru v Poprade. Rok
som pôsobil ako oblastný koordinátor. Od roku 2002
(rok po lesnej škole) som pôsobil v PSO ako oblastný
inštruktor a robil som oblastné radcovské kurzy. Sám
som sa zúčastňoval na kurzoch SLSK ako účastník
a na mnohých aj ako spoluorganizátor. V roku 2007
som úspešne absolvoval aj GILŠku. Od roku 2010 som
sa stal vodcom lesnej školy a vediem ju doposiaľ.
Skúšajúcim inštruktorom som bol od roku 2007. Bol
som aj spoluorganizátorom poslednej GILŠky. V roku
2013 som bol kooptovaný do náčelníctva SLSK ako
zástupca náčelníka SLSK.
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
CIELE:
1. Vrátiť do organizácie silu dobrodružstva
2. Zlepšiť komunikáciu a záujem od náčelníctva
k nižším zložkám a naopak.
3. Nevynechávať a nemeniť cieľ, ktorý nám bol pred
vyše 100 rokmi daný.
ÚLOHY:
K dopracovaniu navrhovaným cieľom je potrebné
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splniť niekoľko úloh.
- Zefektívniť fungovanie rád
- Skvalitnenie programu (nové výzvy, príručky, kurzy,
metodiky, ...)
- Zistiť potreby nižších zložiek a tie ďalej podporovať
a rozvíjať (alternatívne programy, pomoc existujúcim oddielom a zborom, ...)
- Jasne definovať čo skauting je (možno potom kvôli
rôznorodosti a akceptácii názorov „všehu druhu“
sa organizácia delí a nefunguje podľa spoločných
princípov a hodnôt)
- Najdôležitejšou úlohou však bude, aby sme našli
spôsob na naplnenia spoločného cieľa. Nech tvoríme organizáciu, ktorá naozaj vychová ľudí do
dnešného sveta, ktorí budú jasne a pozitívne svietiť svojím príkladom a aktívnym životom pre spoločnosť v ktorej žijú.
Navrhovateľ:
Podtatranská skautská oblasť

PAVOL ŠVEDA
Kandidovaná funkcia: Zástupca náčelníka SLSK
Rok narodenia: 1982
Skautské meno: PiTT
Bydlisko: Stupava
Skautský zbor: 1. Zbor BaBP
Zamestnanie: vysokoškolský pedagóg, tlmočník
Vzdelanie: VŠ
Prehľad činovníckych funkcií:
Vodca oddielu (7 rokov)
Vodca zboru (7 rokov)
Inštruktor LŠ (8 rokov)
Zahraničný komisár (4 roky)
Predseda programovej rady (4 roky)
Vodcovská skúška (rok):
LŠ, školenia, kurzy:
GILŠ 2002
Leadership Training Kandersteg 2003
LŠ CHILLI (6 ročníkov ako inštruktor)
GILŠ 2012 – 2013 (ako inštruktor)
Doterajšia práca v skautingu:
Členom skautingu som od r. 1992. Od roku 1999 som
dvanásť rokov aktívne pôsobil v 1. zbore ako vodca
oddielu a vodca zboru. Popri tom som aktívne pracoval ako dobrovoľník a brigádnik na Ústredí SLSK.
Neskôr som bol osem rokov členom náčelníctva ako
zahraničný komisár a neskôr predseda programovej
rady. 5 rokov som bol šéfredaktorom časopisu SKAUT
a 3 roky som viedol časopis Médium. V poslednom
čase som sa aktívne venoval najmä vzdelávaniu
a osem rokov som pôsobil ako člen Lesnej školy Chilli.
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Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
- Rozbehnúť projekt Klubu priateľov skautingu
a aktívnejšie zapojiť bývalých členov, rodičov
a podporovateľov skautingu do podpory našej činnosti na lokálnej aj národnej úrovni
- Zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi vodcami
oddielov a zborov, hľadať fungujúce platformy pre
výmenu skúseností medzi vodcami a dospelými
dobrovoľníkmi
- Aktívnejšie podporovať ročné kampane zamerané
na rôzne rozmery skautingu a našej činnosti (napr.
Rok radcov, Roverský rok a pod.)
- Intenzívnejšie komunikovať navonok, zlepšovať
informovanosť o našej činnosti na verejnosti,
pomáhať zborom a oblastiam lepšie propagovať
skauting a našu činnosti na lokálnej a regionálnej
úrovni.
- Vo väčšej miere sa sústrediť na tému bezpečnosti
a prevencie na skautských akciách, vytvoriť jednoduché a ľahko použiteľné bezpečnostné manuály
na rôzne tipy aktivít
- Koordinovať plnenie cieľov Strategického plánu,
podporovať jeho plnenie na úrovni Náčelníctva
a informovať o výsledkoch organizáciu aj verejnosť
Navrhovateľ:
1. zbor Baden Powella Bratislava

LUCIA JAKUBÍKOVÁ
Kandidovaná funkcia: Zástupkyňa náčelníka pre
rozvoj
Rok narodenia: 1986
Skautské meno: Luky
Bydlisko: Ondavská 12, 821 08 Bratislava
Skautský zbor: 47. zbor skautov Bratislava – Petržalka
Zamestnanie: projektová manažérka Hodiny deťom
v Nadácii pre deti Slovenska
Vzdelanie: Mgr., štúdium sociálnej práce na PdF UK
v Bratislave
Prehľad činovníckych funkcií:
• Radkyňa družiny – 5 rokov
• Vodkyňa oddielu – 3 roky
Vodcovská skúška (rok): 2007
LŠ, školenia, kurzy:
• Účastníčka: VLŠ Baobab – 2007
• Členka realizačného tímu Baobab:
o VLŠ Baobab 2008, 2009, 2010 + aktuálny ročník
2014
• Motivačné kurzy pre skautské zbory Heuréka
(2010), Elixír života (2008)
• Kurz tvorivosti Hommo Artecreativus (2009)
• Kurz tvorby programu (2010)
• Členka realizačného tímu:
• Radcovská akadémia (2014)
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Doterajšia práca v skautingu:
• Do skautingu som vstúpila ako 16-ročná, kedy som
zažila prvý skautský tábor
• Aktívna činnosť v zbore – organizácia rôznych
akcií, príprava programu, 5 rokov som viedla družinu včielok, neskôr 3 roky dievčenský oddiel
• V roku 2007 som sa stala členkou vzdelávacieho
tímu Baobab a mala som možnosť byť súčasťou
skautského vzdelávania na národnej úrovni
• Od roku 2009 do marca 2014 som pracovala na
Ústredí SLSK, kde som mala na starosti skautskú administratívu, komunikáciu so zborovými
a oddielovými vodcami, infoservis pre rodičov
a vybrané projekty (Dobré partie, Naše mesto, 72
hodín bez kompomisu, Safe From Harm,..)
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
• Podporiť väčšie otvorenie národnej úrovne (náčelníctvo, rady, ústredie, ..) skautským oblastiam
a zborom + osobný kontakt medzi náčelníctvom
a oblastnými, zborovými a oddielovými vodcami – úloha zástupkyne náčelníka by mohla byť
styčným bodom medzi náčelníctvom a vodcami;
presadzovať častejšie návštevy členov náčelníctva
a pracovníkov Ústredia v jednotlivých skautských
oblastiach
• Vytvorenie systému konkrétnej starostlivosti
o skautských dobrovoľníkov (vytvorenie konkrétneho manuálu manažmentu dobrovoľníkov v jednotlivých úrovniach a funkciách – aby bolo jasne
zadefinované pre každého vedúceho na konkrétnom stupni (oddiel, zbor, oblasť, ..), aké sú nielen
úlohy, ale aj benefity pre dobrovoľníkov, ako je
možné dobrovoľníkov motivovať, aké sú možnosti
ich rozvoja a využitia získaných zručností pre ďalšiu prácu v skautingu, ale aj osobný, či profesionálny život)
• Využiť skúsenosti z 5-ročnej praxe na Ústredí
a vytvoriť podmienky, aby sa mohli na fungovaní
a projektoch Ústredia aktívne podieľať dobrovoľníci z radov skautov.
• Vytvoriť a zrealizovať systém zosieťovania skautských činovníkov / ľudí s rovnakou funkciou naprieč
náčelníctvom, oblasťami a zbormi (napr. hospodár
SLSK – člen náčelníctva + hospodári skautských
oblastí + ...); vytvorenie funkčného modelu spolupráce, zdieľania informácií a inšpirácií – vytvorenie
on-line platformy, modelu osobných stretnutí, ..
• Aktívne hľadať možnosti viaczdrojového financovania organizácie ako podklady pre Ústredie
• Aktívne podporovať budovanie PR organizácie
(tipy na prezentáciu v médiách, spoluvytváranie
PR plánu)
• Konečne sfunkčniť Radu pre rozvoj, ktorá spadá
pod zástupcu náčelníka pre rozvoj
Navrhovateľ:
Bratislavská skautská rada
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KAROL ĎURČÍK

Vzdelanie: vysokoškolské, Pedagogická fakulta UMB,
odbor Sociálna pedagogika

Kandidovaná funkcia: prvý zástupca náčelníka
Rok narodenia: 1977
Skautské meno: Káďo
Bydlisko: Detva
Skautský zbor: 106. zbor Detva
Zamestnanie: hasič – Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky
Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie
Prehľad činovníckych funkcií:
- radca družiny 1990 – 1994
- vodca oddielu 1994 – 2000
- vodca zboru 2000 – 2009
- vodca oblasti 2007 – 2013
Vodcovská skúška (rok):
LŠ, školenia, kurzy:
- SÚLŠ Petrovice 1993
- vodcovská skúška , dekrét č. 7/1994
- GILŠ 2007 Racibor
- hodnosť inštruktor, dekrét č. 4/2009
- Roverská cesta, pasovanie 2009
Doterajšia práca v skautingu:
- založenie 1. a 2. oddielu v Detve
- spoluzaloženie 106 zboru v Detve
- obnovenie činnosti Stredoslovenskej skautskej
oblasti po období nečinnosti
- inštruktor v tíme SELŠ
- tútor Roverskej cesty
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
- spolupráca na reforme výchovného programu SlSk
- aplikácia novej kapitoly OP SlSk Vzdelávací systém
do praxe
- vytvorenie podmienok pre fungovanie rodinného
skautingu
- zavedenie e-learningu
- podpora a rozšírenie zložky voľných modulov vo
vzdelávacom procese SlSk
- príprava návrhu ocenenia SlSk pre rodičov, ktorí
obzvlášť obetavo pomáhajú sk. hnutiu na miestnej úrovni
- zlepšenie publikačnej činnosti SlSk, prevažne
v oblasti príručiek a metodiky
Navrhovateľ:
Stredoslovenská skautská oblasť

Prehľad činovníckych funkcií:
- oddielový vodca
- zástupca zborového vodcu
- člen oblastnej rady
- predseda Rady pre Vzdelávanie
Vodcovská skúška (rok): 1998
LŠ, školenia, kurzy:
Chlapčenská vodcovská lesná škola – 1998
GILŠ – 2007
Doterajšia práca v skautingu:
Oddielový vodca vĺčat aj skautov v 7. zbore Zvolen
Zástupca zborového vodcu 7. zboru Zvolen
Člen tímu Vzdelávacieho tímu Baobab 6 rokov
Spoluorganizátor viacerých vzdelávacích kurzov
Člen náčelníctva SLSK – predseda Rady pre
Vzdelávanie
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
- individuálne oslovenie všetkých vodcov bez vodcovského dekrétu a spoločné hľadanie možností
na jeho získanie
- konkrétny systém akreditácií – interne aj externe
zvyšovať úroveň našich vodcovských lesných škôl
- všetky vodcovské lesné školy ako aj inštruktorská
lesná škola budú mať štátnu akreditáciu (Iuventa,
Ministerstvo školstva – celoživotné vzdelávanie)
- uskutočnenie GILŠ 2015
- nový stupeň skautského vzdelávania (medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou)
- podpora vzdelávacích tímov venujúcich sa novému
stupňu vzdelávania (EQ, Užofka, Dôstojnícky kurz ...)
- podpora zborových a oblastných radcovských kurzov ako základu skautského vzdelávania
- pokračovanie v radcovskom kurze z národnej
úrovne ako reakcie na požiadavky zborov
- uskutočnenie kurzu pre zborových vodcov zameraného na ich potreby a riešenie problémov spojených s touto funkciou
- pravidelné vedenia a aktualizácia databáz vodcov,
účastníkov VLŠ, účastníkov GILŠ
- pravidelné aktualizovanie zoznamu inštruktorov SLSK aj s ich ochotou pomôcť pri skautskom
vzdelávaní
Navrhovateľ:
Stredoslovenská skautská oblasť

PETER KNAPÍK
Kandidovaná funkcia: Predseda Rady pre Vzdelávanie
Rok narodenia: 1978
Skautské meno: Arizonna
Bydlisko: Zvolen / Bratislava
Skautský zbor: 59. Zbor Banská Bystrica
Zamestnanie: koordinátor projektu Adopcia na
diaľku®, Slovenská katolícka charita
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MARIÁN LEZO

2003 – 2005 vodca zboru 16. Zbor Spod Sandbergu

Kandidovaná funkcia: Komisár pre zahraničie
a komunikáciu
Rok narodenia: 1988
Skautské meno: mafián
Bydlisko: Novomeského 9, 902 01 Pezinok
Skautský zbor: 61. zbor Modrý Oblak Pezinok
Zamestnanie: doktorand Pedagogickej fakulty UK
v Bratislave
Vzdelanie: vysokoškolské – učiteľstvo (odbory
anglický jazyk a literatúra, história)

Vodcovská skúška (rok): 2013

Prehľad činovníckych funkcií:
vodca 1.oddielu Dažďa (2007 – 2013)
zástupca zborového vodcu (2009 – )
člen Náčelníctva (2014 – )

Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
1. Obnoviť činnosť revíznej rady podľa stanov a organizačného poriadku
2. Zriadenie jednotného účtovného a inventarizačného systému v aplikácii Skaut-is
3. Priprava metodiky a štandardov pre kurzy/ prednášky skautskej administratívy a základov účtovníctva, ktoré by následne mohli zbory a oblasti so
svojimi inštruktormi realizovať.

Vodcovská skúška (rok): 2008
LŠ, školenia, kurzy:
LŠ Baobab (2008)
GILŠ 2012/2013

Doterajšia práca v skautingu:
V súčasnosti pôsobím ako vodca roverského kmeňa.
V našom zbore sa podieľam na organizácii celoročnej
klubovej činnosti, organizácii a chode letného skautského tábora.

Navrhovateľ: 11. Zbor Biele delfíny

Doterajšia práca v skautingu:
vodcovanie skautskému oddielu (2007 – 2013)
tajomník Rady pre vzdelávanie (2012 – 2013)
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
- vytvoriť aktívny tím Zahraničnej rady
- hľadať a získavať podporu zo zahraničných
projektov
- zvýšiť informovanosť o zahraničných príležitostiach pre slovenských skautov
- aktívne spolupracovať s ostatnými radami, aby sa
zahraničie viac priblížilo skautskej verejnosti
- zlepšiť spoluprácu so zahraničnými skautskými
organizáciami
- efektívne využiť skúsenosti a vedomosti slovenských skautov zúčastnených na zahraničných
akciách v prospech SLSK

FRANTIŠEK HORÍNEK
Kandidovaná funkcia: člen revíznej rady
Rok narodenia: 1989
Skautské meno:
Bydlisko: Eisnerova 6131/11, 84107, Bratislava
Skautský zbor: 11. Zbor skautov Biele Delfíny
Bratislava
Zamestnanie:
Vzdelanie: Obchodná akadémia (SOŠ s maturitou)
Prehľad činovníckych funkcií:
Vodcovská skúška (rok): 2006
LŠ, školenia, kurzy: VLŠ Baobab

Navrhovateľ:
Bratislavská skautská rada

IVAN LIZÁK
Kandidovaná funkcia: Predseda revíznej rady
Rok narodenia: 1986
Skautské meno:
Bydlisko: Jána Smreka 22, 84107 Bratislava
Skautský zbor: 11. zbor Biele delfíny
Zamestnanie: Nočný audítor
Vzdelanie: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave,
SŠ s maturitou
Prehľad činovníckych funkcií:
2008 – vodca roverského kmeňa Pegas v 11. Zbore
Biele delfiny
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LŠ, školenia, kurzy:
VLŠ Baobab 2004

Doterajšia práca v skautingu:
2006 – 2007 radca, zástupca oddielového vodcu
2008 – vedúci slovenského kontingentu Silesia 2008
Po roku 2008 pracujem (alebo som pracoval) predovšetkým na úrovni zboru ako spoluorganizátor niektorých podujatí (napr. Bratislavský skautský ples,
Letný tábor, a pod.) a ako člen roverského kmeňa.
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
Medzi moje priority ako člena revíznej rady bude patriť predovšetkým pravidelná kontrola hospodárenia
rizikových organizačných jednotiek (predovšetkým
zbory s nedodanou alebo neskoro dodanou účtovnou
závierkou, či zbory u ktorých sa vyskytli nedostatky
s vyúčtovaním dotácie v predošlých rokoch).
Okrem kontroly správnosti a účelnosti výdavkov jednotlivých nižších zložiek a SLSK ako celku patrí medzi
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hlavné úlohy revíznej rady taktiež poradná funkcia pre organizačné jednotky. Preto by revízna rada
mala v spolupráci s Ústredím SLSK a ostatnými zložkami aktualizovať príručku „Skautská administratíva
v malíčku“ v priebehu roku 2015.
Navrhovateľ:
11. zbor Biele delfíny

JOZEF MIŠÍK
Kandidovaná funkcia: člen revíznej rady
Rok narodenia: 1987
Skautské meno: Dodo
Bydlisko: M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
Skautský zbor: 14. zbor Prievidza
Zamestnanie: pracovník pre riadenie úverového
rizika banky
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
(Matematika – ekonómia)

Vodcovská skúška (rok): 2008, Chilli
LŠ, školenia, kurzy:
radcovský kurz (1996)
Gifts for Peace (2007)
Doterajšia práca v skautingu:
radca (1996-1999)
prednášajúci na zborových radcovských kurzoch
(2009, 2011)
pravidelný prispievateľ do časopisov Skaut a Médium
(od r. 2012)
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
Na malom sneme čo najlepšie zastupovať zbory,
ktoré nie sú začlenené v oblastiach. Zabezpečiť
komunikáciu na tejto úrovni medzi náčelníctvom a
nižšími zložkami, resp. členskou základňou. Prichádzať s podnetnými návrhmi na zlepšenie fungovania
organizácie.
Navrhovateľ:
14. zbor Prievidza

Prehľad činovníckych funkcií:
zástupca vodcu oddielu (1.9.2006 – 1.9.2007)
Vodcovská skúška (rok): n/a
LŠ, školenia, kurzy: radcovský kurz (2002)
Doterajšia práca v skautingu:
radca a zástupca vodcu oddielu (do r. 2007)
prednášajúci na zborových radcovských kurzoch
(2009, 2011)
pravidelný prispievateľ do časopisov Skaut a Médium
(od r. 2012)
Navrhované ciele, úlohy a riešenia vo funkcii:
plniť úlohy revíznej rady
oboznámiť sa s financovaním sa a s hospodárením
SLSK, prípadne jednotlivých zborov
Navrhovateľ:
14. zbor Prievidza

ALOJZ VLČKO
Kandidovaná funkcia: zástupca zborov, ktorý bude
delegátom malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho snemu
Rok narodenia: 1983
Skautské meno: Lojzo
Bydlisko: Šulekova 7/5, 971 01 Prievidza
Skautský zbor: 14. zbor Prievidza
Zamestnanie: vedúci kancelárie primátorky
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa (marketingová
komunikácia)
Prehľad činovníckych funkcií:
vodca zboru (od r. 2007)

XVI. SNEM SLOVENSKÉHO SKAUTINGU
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