Stanovy 69. Zboru gen. M.R.Štefánika
(vychádzajúc zo stanov Slovenského skautingu)
I. Hlava
Základné ustanovenia
1. Názov a sídlo
69. zbor M.R.Štefánika (ďalej len 69.zbor) je občianske združenie so sídlom na adrese
Robotnícka 1, 901 01 Malacky. Je súčasťou Slovenského skautingu (ďalej len SLSK)
a následne súčasťou svetových skautských organizácií WAGGGS a WOSM. Štatutárnym
zástupcom je vodca zboru.
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-Powelom.
b) SLSK pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládež, 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 vzniku závislosti,
ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami
obyvateľstva, podpory dobrovoľníctva mladých ľudí a voľnočasových aktivít pre mladých
ľudí.
3. Symboly a rovnošata
Symbolmi sú:
a)
b)
c)
d)

Skautská ľalia s reliéfom slovenského znaku, podložená trojlístkom
Skautská hymna
Skautská vlajka a zástava
Domovenka

Rovnošata pozostáva z:
a) Košeľa s príslušnými označeniami (skautská ľalia, domovenka, označenie funkcie,
dosiahnuté odborky a výzvy, iné pamätné ocenenia)
b) Šatka
Grafická podoba symbolov a rovnošaty je súčasťou prílohy stanov.
II. hlava
Cieľ a základné princípy

4. Cieľ
Cieľom SLSK a nášho zboru je pomoc 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.
5. Metóda
Metódou na dosiahnutie tohto cieľa je systém postupnej sebavýchovy založenej na:
a) Prijatí dobrovoľného záväzku prostredníctvom zákona a sľubu,
b) Učení sa pomocou činností,
c) Členstve v malých skupinách (družinách), postupnom objavovaní a prijímaní
zodpovednosti pod vedením dospelých a výchove 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 šírim nebom a v kontakte s prírodou.
6. Základné princípy
Základné princípy 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.
7. 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.
8. Zákon
a) zákon vĺčat/včielok:
Vĺča/včielka hovorí pravdu, pomáha druhým, počúva, stará sa o prírodu, je priateľom.
b) Zákon skautov/skautiek:
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.
9. Heslo
a) heslo vĺčat/včielok je: Buď stále lepším/lepšou!
b) heslo skautov/skautiek je: Buď pripravený/pripravená!
c) heslo roverov/roveriek a dospelých skautov a skautiek: Slúžim!
Príkaz dňa: Každý deň dobrý skutok!
10. Duchovné zásady
Každý člen sa má snažiť hľadať zmysel a cieľ života v dosiahnutí vyšších duchovných
a mravných hodnôt. Má byť tolerantný k vierovyznaniu, záväzkom a presvedčeniu iných ľudí.
11.Vzťah k politickým a vojenským otázkam
a) Členovia nesmú ovplyvňovať ani zapájať iných členov 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.
b) SLSK a aj 69.zbor je nevojenskej povahy. Členovia nesmú v organizácii dostávať žiaden
odborný vojenský technický výcvik.
c) Členovia nesmú ovplyvňovať ani zapájať iných členov do akýchkoľvek záležitostí
charakteru totalitných režimov a ideológií.

12.Finančné zásady
Všetky finančné prostriedky získané 69.zborom sa musia použiť len na rozvoj 69.zboru.
III. Hlava
Členstvo
13.Všeobecné podmienky členstva
a) členstvo je dobrovoľné
b) členstvo 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.
14.Zánik členstva
Členstvo zaniká:
a) vystúpením, ak člen ohlási písomne svoje vystúpenie vodcovi zboru
b) vylúčením v prípade, keď sa člen dopustil konania v rozpore so stanovami, alebo
organizačným poriadkom SLSK a zboru. Alebo konal v rozpore s morálnymi
a spoločenským zásadami. O vylúčení člena rozhoduje Zborová rada.
c) Nezaplatením členského príspevku za príslušný rok do stanoveného termínu.
d) Nepodpísaním registračného hárku v príslušnom roku do stanoveného termínu
e) Smrťou
V prípade zániku členstva sa členský príspevok nevracia.
15.Kategórie členstva
Členovia sa rozdeľujú do týchto kategórií:
a)
b)
c)
d)

Vĺčatá/včielky (do 11 rokov)
Skauti/skautky (od 11 do 15 rokov)
Roveri/ roverky (od 15 do 26 rokov, v prípade zaradenia do družiny roverov/ roveriek)
Činovníci a ostatní dospelí (od 26 rokov)

16. 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. Činovník

musí mať minimálne 18 rokov. Funkciu činovníka volí Zborová rada, ktorá určí aj
začiatok, náplň a skončenie funkcie.
17. Práva a povinnosti členov
Od členov SLSK ako aj 69. Zboru sa vyžaduje rešpektovať poslanie, metódy a princípy
skautského hnutia, riadiť sa zloženým skautským sľubom a zákonom, dodržiavať Stanovy
SLSK, Organizačný poriadok SLSK ako aj stanovy a organizačný poriadok 69. Zboru.
Každý člen SLSK ako aj 69. Zboru má tieto práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Podieľať sa na činnosti
Nosiť skautskú rovnošatu a používať skautské symboly
Užívať iné výhody spojené s členstvom v SLSK
Byť informovaný o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou
Zúčastňovať sa skautských vzdelávacích podujatí podľa svojich schopností
Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti
Byť volený alebo menovaný do funkcií, alebo byť poverený výkonom úloh v súlade so
svojou kvalifikáciou a ďalšími predpismi a rozhodnutiami.

18. Funkčné obdobie činovníka
Funkčné obdobie činovníka, ak neurčí Zborová rada inak, končí:
a) Odstúpením z funkcie
b) Rozhodnutím Zborovej rady, ktorá činovníka zvolila alebo menovala, o jeho
odvolaní
c) Zvolením alebo menovaním nového činovníka do funkcie
d) Zánikom členstva v 69. Zbore.
19. Priaznivci
Priaznivcami skautingu a teda aj 69. Zboru sa môžu stať plnoleté osoby, ktoré chcú
podporovať ciele skautského hnutia a činnosť 69. Zboru.
20. Organizačná štruktúra SLSK
SLSK patrí k svetovému skautskému hnutiu. Aby bolo zabezpečené lepšie fungovanie SLSK
je tvorené:
a) Nižšie organizačné jednotky (oblasť, zbor, oddiel, družina).
b) Osobitné organizačné jednotky
c) Republikové orgány (skautský snem, mimoriadny snem, malý snem, náčelníctvo,
rady).
Spôsob vzniku a zániku nižších a osobitných organizačných jednotiek určuje Organizačný
poriadok SLSK. Viac informácií o organizačných jednotkách a republikových orgánoch je
v Stanovách SLSK.

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.
Skautský oddiel
Skautský oddiel je základnou výchovnou a organizačnou jednotkou SLSK, ktorá je vedená
kvalifikovaným vodcom. Skautskému oddielu sa neudeľuje právna subjektivita, je zaradený
pod skautský zbor. V odôvodnených prípadoch môže byť oddiel zaradený pod skautskú
oblasť.
21. Organizačná štruktúra 69. Zboru
69. zbor je tvorený odiielmi (minimálne 2). Oddiely sú tvorené družinami. Družiny sú vedené
radcami a ich zástupcami.
Súčasťou 69. Zboru je Zborová rada, ktorá je tvorená vodcom zboru, jeho zástupcom,
vodcami oddielu, radcami družiny a inými činovníkmi poverenými funkciami.
Zborová rada riadi chod celého zboru. Zabezpečuje materiálne vybavenie. Tvorí a organizuje
program. Rozhoduje o závažných otázkach, týkajúcich sa fungovania 69. Zboru.

IV.Hlava
Majetok
22. Zdroje
Majetok 69.zboru vzniká z darov, príspevkov sponzorov a 2% daní.
23. Samotný majetok
Majetok 69.zboru pozostáva z financií na bankovom účte, stanov, hangárov, tí-pí, náradia
a riadu a iných potrieb na tábor a akcie, literatúry a iného materiálu potrebného na skautskú
činnosť, chaty a iného majetku. Presný zoznam majetku je každý rok aktualizovaný
v majetkovom priznaní 69. Zboru.
24. Nakladanie s majetkom
Žiaden majetok 69. Zboru sa nesmie zapožičiavať ani prenajímať. Celý majetok 69. Zboru
môže byť používaný len pre potreby 69. Zboru, ak Zborová rada nerozhodne inak.

V. Hlava
Ďalšie právne zásady
25. Iné zásady
a) 69. zbor ako súčasť SLSK spolupracuje s inými organizáciami na základe dohôd
o spolupráci.
b) Hospodársky rok a účtovné obdobie je kalendárny rok. Skautský rok je zhodný so
školským rokom.

VI. Hlava
Zrušenie a zánik 69. Zboru a SLSK

26. Zrušenie a zánik SLSK
O zrušení SLSK rozhoduje Skautský snem alebo Mimoriadny snem. Bližšie informácie sú
súčasťou Stanov SLSK.
27. Zrušenie a zánik 69. Zboru
O zrušení a zániku 69. Zboru rozhoduje Zborová rada na Mimoriadnom zasadnutí, kedy musí
byť prítomný každý člen Zborovej rady. Na prijatie takéhoto uznesenia je potrebná aspoň
trojštvrtinová väčšina. Po odsúhlasení zrušenia 69. Zboru všetky náležitosti spojené so
zánikom zabezpečuje vodca zboru.

VII. Hlava
Účinnosť
Úplné znenie týchto stanov bolo schválených na Zborovej rade a nadobudlo účinnosť 15.4.
2016 v Malackách.

Príloha
Grafická podoba symbolov a rovnošaty
Grafická podoba Prihlášky

