Organizačné pokyny
k XVI. snemu SLSK
XVI. snem
Slovenského skautingu
sa uskutoční v dňoch
17. – 19. 10. 2014
v Bratislave
ROKOVANIE SNEMU sa začne v sobotu 18. 10. 2014
o 9:00 hod. Registrácia bude prebiehať v čase od 7:00
do 9:00 hod. Ukončenie rokovania snemu sa plánuje
na nedeľu 19. 10. 2014 okolo 13:00 hod.
Pre delegátov, ktorí budú mať záujem bude zabezpečené ubytovanie už deň vopred (piatok 17. 10. 2014).
MIESTO ROKOVANIA: Bratislava, kongresové priestory Hotela SÚZA (Drotárska cesta 46, 811 04 BA –
www.suza.sk)
DELEGÁTI SNEMU sú členovia SLSK uvedení v Stanovách v Hlave V. bod 31. registrovaní v SLSK najmenej
4 mesiace pred konaním snemu, t. j. k 18. 6. 2014.
Okrem delegátov snemu, ktorí sú uvedení v Stanovách SLSK sa môžu za každý zbor zúčastniť aj ďalší
delegáti. Počet delegátov za každý zbor je vypočítaný
podľa kľúča, ktoré stanovilo Náčelníctvo SLSK:
Delegátom snemu je jeden člen zboru za každých začatých 50 členov zboru. Za zbory do 50 členov je delegátom len vodca zboru. Počet delegátov za zbory bude
nasledovný:
- zbory do 50 členov: zborový vodca
- zbory 51-100 členov: zborový vodca + 1 delegát
- zbory 101-150 členov: zborový vodca + 2 delegáti
- zbory 151-200 členov: zborový vodca + 3 delegáti
- zbory 201 členov a viac: zborový vodca + 4 delegáti
Zastupovanie na sneme v prípade neprítomnosti delegáta upravuje Organizačný poriadok nasledovne:
3. Zastupovanie na sneme
a) Členovia náčelníctva, čestní náčelníci, nositelia
radu strieborného vlka a nositeľky radu striebor-

b)

c)
d)
e)

ného trojlístka sa na sneme zúčastňujú osobne.
Nemôžu poveriť inú osobu aby ich na sneme zastupovala
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
Vodcovia oblastí, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním
niektorého člena oblastnej rady
Vodcovia zborov, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním
niektorého člena zboru
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

MATERIÁLY NA SNEM: Každý delegát snemu dostane
mesiac pred snemom kompletné materiály spolu so
všetkými organizačnými pokynmi.
NÁVRHY NA ZMENU STANOV: Náčelníctvo navrhuje
zmeny stanov podľa dokumentov v prílohe.
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,
• predseda rady pre vzdelávanie,
• komisár pre zahraničie a komunikáciu,
• predseda duchovnej rady,
• hospodár.
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,
4. • zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu.

Organizačné pokyny k XVI. snemu SLSK
PROGRAM SNEMU: Náčelníctvo SLSK navrhuje nasledovný program snemu:
Program XVI. snemu SLSK Bratislava
Piatok
17:00 Otvorenie školy a začiatok registrácie ubytovávanie účastníkov snemu
19:00 Začiatok večerných aktivít.
• návšteva ústredia SLSK spolu so sprievodcom
• otvorenie čajovne
• otvorenie herne so spoločenskými hrami
20:30 • vedomostná súťaž pre účastníkov
• cestománia – prezentácia zahraničných akcií a cestopisov, ktoré sa uskutočnili alebo
reklama pre plánované zahraničné akcie
Sobota
7:30 Budíček na škole
8:00 Raňajky na škole
9:00 Slávnostné zahájenie XVI. snemu SLSK – hymnou
Príhovor organizátorov snemu
Privítanie hostí a ich príhovory
Prezentácie činností jednotlivých rád a Ústredia SLSK
12:00 – 13:00 – Obed
14:00 Hlasovanie o zmene stanov SLSK a rozprava
16:00 Prestávka
16:30 Pokračovanie v hlasovaní/workshopy
18:00 Večera
19:00 – 20:30 Pod lampášikom – moderovaná diskusia s kandidátmi na volené funkcie
21:00 – 23:00 Voľný večerný program – resp. otvorená čajovňa, herňa, a organizované vychádzky do nočnej Bratislavy
Nedeľa
Pre záujemcov ranná vychádzka na Slavín na východ
slnka
7:30 Bohoslužba –Kostol Panny Márie Snežnej/kostol na Bratislavskej kalvárii
8:00 Raňajky
9:00 Čítanie uznesení snemu
10:00 Voľby do volených funkcií SLSK / odovzdávanie
skautských vyznamenaní- skaut roka, orlí skaut,
odovzdávanie inštruktorských dekrétov
13:00 Obed – podľa želanie buď balíček alebo varené
jedlo na tanieri
NÁVRHY NA ZMENY STANOV SLSK
A PROGRAMU SNEMU
Podľa súčasne platných stanov je možné podávať
návrhy na zmeny v stanovách a v programe a tiež
návrhy na kandidátov do volených funkcií najneskôr do dvoch mesiacov pred konaním snemu, t. j.
do 18. 8. 2014. V prípade návrhov na zmeny stanov
prosím nezabudnite, že návrh musí byť presne a jasne formulovaný (aby sa o ňom dalo priamo hlasovať)
a musí obsahovať aj svoje odôvodnenie (bude zaslané delegátom snemu, aby sa s ním mohli oboznámiť
a ušetril sa čas na rokovaní snemu)
Do uvedeného termínu nám môžete zároveň posielať aj
svoje návrhy na udelenie ocenenia „Služba skautingu“.

Na nominovanie člena SLSK do Náčelníctva, Revíznej
alebo Zmierovacej rady prosím použite priložený formulár.
Svoje návrhy prosím posielajte na adresu Ústredia SLSK:
Slovenský skauting
Mokrohájska 6, 831 02 Bratislava 3,
ustredie@skauting.sk
PREZENTÁCIA ODDIELOV, ZBOROV A OBLASTÍ: V priľahlých priestoroch rokovania snemu budú k dispozícii stojany – nástenky, na ktoré budete môcť umiestniť prezentácie vašich oddielov, zborov či oblastí,
vašich aktivít, projektov, činností, časopisov, fotiek,
výtvorov. Chceli by sme však poprosiť všetkých, ktorí
budú mať záujem prezentovať svoju činnosť na nástenkách, aby nám o tom dali vedieť. Je to dôležité
hlavne preto, aby sme vedeli skoordinovať činnosti
a pripraviť vám miesto.
UBYTOVANIE: Pre delegátov bude zabezpečené ubytovanie v Základnej škola s materskou školou pre deti
a žiakov so sluchovým postihnutím internátna,
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava, ktorá priamo
susedí s miestom rokovania. Ubytovanie je zdarma,
treba si však priniesť spacák a karimatku a prezúvky.
Zároveň je vybavené ubytovanie vyššieho komfortu
hlavne pre starších a pre tých, ktorí nechcú spať na
karimatke. Cena tohto ubytovania je 15 €/osoba/noc.
Ubytovanie je zabezpečené na internáte základnej
školy, v ktorej spia ostatní (Základnej škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava).
STRAVA: Bude zabezpečená v mieste rokovania
v Hoteli SÚZA (Drotárska cesta 46, 811 04 BA –
www.suza.sk)
ZDVOJENÁ FUNKCIA: v prípade, že niektorí delegát
má zdvojenú funkciu, napr. člen Náčelníctva a zároveň aj vodca zboru, alebo vodca oblasti a zároveň
aj vodca zboru..., takýto delegát má len jeden hlas.
Môže však udeliť písomné splnomocnenie inému členovi SLSK.
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ: s akýmikoľvek informáciami a nejasnosťami ohľadom skautského snemu sa
môžete obracať Ústredie SLSK. A to prostredníctvom
e-mailu ustredie@scouting.sk alebo na telefónnom
čísle 02 – 44 640 154.
PRIHLÁŠKA DELEGÁTA
V záujme hladkej organizačnej prípravy na snem by
sme vás chceli poprosiť o spoluprácu. Prosíme, aby
ste na Ústredie SLSK zaslali návratku, ktorú vyplňuje
každý delegát samostatne v termíne do 5. 9. 2014.
Prihláška – kliknite TU

