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PREAMBULA 

Náčelníctvo SLSK (ďalej len „N-SLSK“) v súlade so stanovami Slovenského skautingu schválenými na 

XVII. sneme v Banskej Bystrici dňa 08.10.2017 vydáva Organizačný poriadok, Kapitola č. 02 – Oblasť 

(ďalej len „OP“): 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

I. Definícia 

1. Oblasť je združením minimálne piatich zborov, vo výnimočnom prípade aj samostatných 

oddielov v určenom regióne. 

2. Oblasť je administratívno–organizačnou jednotkou Slovenského skautingu. Oblasť má právnu 

subjektivitu. O územnej pôsobnosti oblasti rozhoduje N-SLSK. Teritórium oblasti nemusí byť 

totožné so štátnym alebo samosprávnym územným celkom. 

3. Štatutárom oblasti je oblastný vodca.  

4. Poslaním oblasti je: 

a) v duchu skautských zásad metodicky a organizačne napomáhať v činnosti zborov 

združených v oblasti a vytvárať vhodné podmienky pre chod oblasti a zborov v regióne 

vychádzajúcich z ich potrieb; 

b) zabezpečovať rozvoj skautingu v regióne, napomáhať pri vzniku nových zborov a oddielov 

v mestách a obciach; 

c) organizovaním vzdelávacích aktivít zabezpečovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie radcov 

a ostatných oblastných, zborových a oddielových činovníkov; 

d) koordinovať vzájomnú spoluprácu medzi zbormi v regióne. Zabezpečovať pre zbory 

združené v oblasti informačnú a poradenskú službu; 

e) plniť úlohy delegované oblastiam N-SLSK a plniť úlohy uložené uzneseniami oblastného 

zhromaždenia; 

f) reprezentovať oblasť navonok voči samosprávam a národnej úrovni SLSK. 

 

VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ USTANOVENIA 

II. Vznik oblasti a právna subjektivita 

1. Oblasť vzniká na ustanovujúcom oblastnom zhromaždení. 

2. Zvolený oblastný vodca zašle N-SLSK do 30 dní po vzniku oblasti zápisnicu z ustanovujúceho 

oblastného zhromaždenia a požiada o schválenie vzniku oblasti a právnu subjektivitu. 

3. N-SLSK preskúma žiadosť a potvrdí vznik oblasti. Následne N-SLSK poverí štatútára SLSK 

udelením právnej subjektivity a Ústredie SLSK (ďalej aj „Ú-SLSK“) zaslaním zmluvy o právnej 

subjektivite v lehote 10 dní od rozhodnutia o udelení právnej subjektivity. 

4. Po vykonaní príslušných administratívnych úkonov je proces vzniku oblasti ukončený. 

 

III. Oblastné zhromaždenie 

1. Najvyšším orgánom oblasti je oblastné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o zásadných otázkach 

fungovania oblasti a zvoláva ho oblastná rada. Zvoláva sa minimálne raz za 3 roky. Oznámenie 

o konaní oblastného zhromaždenia je potrebné delegátom zhromaždenia rozposlať najneskôr 

30 dní pred jeho konaním. 

2. Mimoriadne oblastné zhromaždenie zvoláva oblastná rada, ak to považuje za potrebné alebo 

v prípade, ak o to požiada aspoň polovica zborov združených v oblasti. Oznámenie o jeho 

konaní je potrebné delegátom odoslať minimálne 15 dní pred jeho konaním. 

 

3. Oblastné zhromaždenie tvoria a sú oprávnení hlasovať delegáti, ktorými sú: 
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a) členovia oblastnej rady 

b) činovníci za zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou. Ich počet sa odvíja od 

počtu zaregistrovaných členov v danom zbore alebo samostatnom oddiele 3 mesiace pred 

dňom konania oblastného zhromaždenia a oznamuje ho oblastná rada pri zvolávaní 

oblastného zhromaždenia. Prvým delegátom za zbor alebo samostatný oddiel je jeho vodca. 

Ďalších delegátov za zbor alebo samostatný oddiel určí zborová (oddielová) rada.  

4. Delegát oblastného zhromaždenia za zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou 

môže za seba splnomocniť iba osobu registrovanú v tom istom zbore alebo samostatnom 

oddiele. 

5. Činovník nemôže zastávať viac ako jednu pozíciu delegáta, čo znamená jeden delegát má 

jeden hlas. 

6. Oblastné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

oprávnených delegátov. Rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. 

Uznesenia prijaté oblastným zhromaždením sú záväzné pre všetky organizačné zložky SLSK 

v oblasti. 

7. Oblastné zhromaždenie plní tieto úlohy: 

a) volí a odvoláva vodcu oblasti (štatutárneho zástupcu) a členov oblastnej rady.; 

b) rozhoduje o prioritách oblasti na nasledujúce obdobie; 

c) hodnotí a schvaľuje správu o činnosti, berie na vedomie správu o hospodárení a nakladaní 

s finančnými prostriedkami za uplynulé funkčné obdobie; 

d) rozhoduje o rozdelení, zlúčení alebo zániku oblasti v súlade s ustanoveniami 

Organizačného poriadku SLSK; 

e) prijíma ďalšie uznesenia v závislosti od potrieb oblasti. 

8. Kópiu zápisnice z oblastného zhromaždenia zasiela oblastný vodca na Ú-SLSK a vodcom 

zborov a samostatných oddielov združených v oblasti do 30 dní od jej konania. 

 

IV. Malé oblastné zhromaždenie 

 

1. Malé oblastné zhromaždenie (ďalej len “MoZ”) je orgán oblasti, ktorý rozhoduje otázkach 

fungovania oblasti. Zvoláva sa minimálne raz ročne, okrem roku kedy je zvolané oblastné 

zhromaždenie. Oznámenie o konaní MoZ je potrebné delegátom MoZ rozposlať najneskôr 30 

dní pred jeho konaním. 

2. MoZ tvoria a sú oprávnení hlasovať delegáti, ktorými sú: 

a) členovia oblastnej rady 

b) jeden činovník za každý zbor a samostatný oddiel začlenené pod oblasťou, ktorého určí 

zborová alebo oddielová rada. 

3. Delegát MoZ za zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou môže za seba 

splnomocniť iba osobu registrovanú v tom istom zbore alebo samostatnom oddiele. 

4. Činovník nemôže zastávať viac ako jednu pozíciu delegáta, čo znamená jeden delegát má 

jeden hlas. 

5. MoZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov. 

Rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Uznesenia prijaté MoZ sú 

záväzné pre všetky organizačné zložky SLSK v oblasti. 

6. MoZ plní tieto úlohy 

a) potvrdzuje voľbu nového člena oblastnej rady, ktorý bol zvolený alebo kooptovaný na 

neobsadenú alebo uvoľnenú pozíciu člena oblastnej rady ; 

b) prijíma ďalšie uznesenia v závislosti od potrieb oblasti. 

7. Kópiu zápisnice z MoZ zasiela oblastný vodca vodcom zborov a samostatných oddielov 

združených v oblasti do 30 dní od jej konania. 

 

V. Oblastná rada  
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1. Výkonným orgánom oblasti je oblastná rada. Činovníci rady sú volení delegátmi na oblastnom 

zhromaždení. Skladá sa z: 

a) vodcu oblasti; 

b) oblastného inštruktora; 

c) oblastného hospodára; 

d) oblastného rozvojára; 

e) ďalších členov oblastnej rady z nasledovných možností (člen oblastnej rady pre komunikáciu, 

zahraničná spojka, programová spojka, člen oblastnej rady pre duchovno a pod.). 

2. Oblastný vodca menuje a odvoláva zo zvolených členov oblastnej rady zástupcu oblastného 

vodcu. 

3. Počet a funkcie členov schvaľuje oblastné zhromaždenie - minimálny počet členov oblastnej 

rady je 5 a maximálny počet členov oblastnej rady je 11. 

4. Funkčné obdobie členov oblastnej rady je tri roky.  

5. Oblastná rada je uznášania schopná, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičný počet členov rady. 

6. Oblastná rada prijíma rozhodnutia vzájomnou zhodou alebo v prípade potreby hlasovaním, 

rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov oblastnej rady. 

7. Oblastná rada sa schádza podľa potreby, minimálne 3-krát za rok. 

8. Oblastná rada spolupracuje s vyššími zložkami SLSK a ďalšími oblasťami v SLSK. 

9. Oblastný vodca musí mať minimálne hodnosť vodca. 

10. Kandidát na oblastného vodcu môže byť zvolený na funkciu oblastného vodcu maximálne dve 

za sebou nadväzujúce volebné obdobia. 

11. Oblastný vodca nesmie zastávať funkciu zborového vodcu v rámci SLSK. V prípade, ak bude 

zvolená osoba, ktorá aktuálne zastáva danú funkciu, musí svoj mandát na zborovej úrovni 

ukončiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa voľby, resp. kooptácie, inak jej mandát v oblastnej 

rade automaticky zaniká. 

12. Členovia oblastnej rady musia spĺňať morálne aj kvalifikačné predpoklady pre zastávanú 

funkciu. 

13. V prípade, ak nie je oblastná rada uznášaniaschopná 3 po sebe nasledujúce zasadnutia 

oblastnej rady, môže N-SLSK zvolať mimoriadne oblastné zhromaždenie, na ktorom sa bude 

konať voľba novej oblastnej rady. 

14. Oblastná rada môže na neobsadené alebo uvoľnené miesto člena oblastnej rady zvoliť alebo 

kooptovať iného člena SLSK. Zvolený alebo kooptovaný člen vykonáva funkciu len do 

najbližšieho oblastného zhromaždenia, počas ktorého sa uskutočnia voľby do tejto funkcie 

alebo len do najbližšej MoZ, počas ktorej delegáti nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov 

schvália túto voľbu. 

 

Popisy práce činovníkov na oblastnej úrovni 

 

15. Oblastný inštruktor: 

 Nevyhnutný predpoklad: Hodnosť inštruktor 

a) koordinuje vzdelávanie v oblasti a zabezpečuje administratívu spojenú so vzdelávaním na 

oblastnej úrovni 

b) zabezpečuje a sleduje kvalitu radcovských kurzov, iných vzdelávacích kurzov a modulov 

(sám pritom nemusí byť organizátorom či garantom) 

c) min. raz ročne vyhlasuje radcovské skúšky pre záujemcov bez radcovského kurzu 

d) pravidelne zvolenými kanálmi členov oblasti: informuje o zmenách a novinkách vo 

vzdelávaní v SLSK, zabezpečuje propagáciu vzdelávacích podujatí a ďalších možností 

vzdelávania sa eventuálne aj mimo SLSK. 

e) spolupracuje s RpV na príprave vzdelávacích materiálov a interných dokumentov 

f) v prípade potreby iniciuje vznik oblastného vzdelávacieho tímu alebo radcovského tímu 

(nemusí byť nevyhnutne jeho vodcom) 

g) aktívne komunikuje so vzdelávacími tímami na oblastnej úrovni, poskytuje im podporu a 
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reprezentuje ich pred oblastnou radou a pred RpV 

16. Oblastný rozvojár: 

a) koordinuje rozširovanie skautingu do nových lokalít, zakladanie nových zborov a oddielov. 

Poskytuje podporu novovzniknutým jednotkám, 

b) pomáha existujúcim zborom pri udržiavaní a rozvíjaní členstva, 

c) zastrešuje oceňovanie členov oblasti a jeho evidenciu, 

d) komunikuje s inými organizáciami v oblasti, vyhľadáva možnosti spolupráce, 

e) dohliada na úroveň kvality činnosti zborov a oddielov, 

f) je nápomocný zborom v oblasti s Hodnotením kvality zborov, 

g) komunikuje so zbormi, navštevuje ich, prípadne zbiera ich spätnú väzbu, 

h) je členom RpR, zúčastňuje sa na stretnutiach, komunikuje s ňou. 

17. Oblastný hospodár 

Predpoklad: Absolvovanie kurzu o účtovníctve a hospodárení alebo má adekvátne vzdelanie 

a) spravuje finančné operácie oblasti 

b) vedie oblastné účtovníctvo 

c) vedie evidenciu oblastného majetku 

d) zabezpečuje prípravu oblastného rozpočtu 

e) koordinuje fundraising oblasti 

f) zabezpečuje správu o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami za uplynulé 

funkčné obdobie 

18. Zástupca oblastného vodcu 

a) pomáha pri vedení oblasti a oblastnej agende; 

b) môže byť poverený konkrétnymi úlohami v oblasti; 

c) preberá funkciu vodcu v prípade neprítomnosti alebo uvoľnenia postu oblastného vodcu. 

19. Oblastný vodca 

a) zodpovedá pri činnosti oblasti za dodržiavanie zákonov a právnych noriem SR, Stanov 

a Organizačného poriadku SLSK, uznesení oblastného zhromaždenia a pokynov vyšších 

organizačných zložiek SLSK; 

b) spolu s členmi oblastnej rady v duchu skautských zásad organizačne a metodicky riadi 

činnosť v oblasti; 

c) zastupuje oblasť pri rokovaniach na úrovni SLSK, so štátnymi alebo obecnými orgánmi, ako 

aj ostatnými právnymi subjektmi; 

d) zodpovedá za správne vedenie písomností, administratívy a účtovníctva oblasti; 

e) plní úlohy uložené N-SLSK a Ú-SLSK, povinnosti vyplývajúce zo Stanov a Organizačného 

poriadku SLSK. 

 

VI. Činnosť oblastnej rady 

1. Oblastná rada plní úlohy uložené Skautským snemom a ostatnými dokumentami N-SLSK a Ú-

SLSK. Plní uznesenia oblastného zhromaždenia, MoZ a koná v rámci právomocí delegovaných 

N-SLSK. 

2. Vypracováva a predkladá na schválenie oblastnému zhromaždeniu alebo na zasadnutie 

rozšírenej oblastnej rady návrh strategického plánu oblasti. 

3. Spracováva ročný rozpočet oblasti. 

4. Predkladá oblastnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení za uplynulé funkčné 

obdobie. 

5. V spolupráci so zbormi združenými v oblasti napomáha pri rozširovaní skautingu a zakladaní 

nových oddielov, resp. tam, kde sú vhodné podmienky, aj zborov v obciach a mestách. 

6. Oddiely, ktoré nepatria pod žiadny zbor, aj právne a finančne zastrešuje. Túto službu poskytuje 

aj novým zborom do doby, než im je udelená právna subjektivita. 

7. Nové zbory a oddiely metodicky a organizačne podporuje, zabezpečuje im vyškolenie 

zborových a oddielových činovníkov. 
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8. Na žiadosť Ú-SLSK sa vyjadruje k registrácii nových oddielov a zborov územne spadajúcich 

pod oblasť, ktoré požiadali o registráciu v SLSK a na ktorých vzniku sa oblastná rada 

nepodieľala. 

9. Zabezpečuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie radcov a ostatných činovníkov zborov 

a oddielov. Realizátorom vzdelávacieho kurzu je oblastný inštruktor alebo ním poverená osoba. 

Na úrovni oblasti prebiehajú nasledujúce typy kurzov: 

a) kurz Základy skautingu; 

b) radcovské kurzy a radcovské skúšky; 

c) kurzy prvej pomoci (min. 8-hodinové);  

d) podľa aktuálnej potreby organizované ďalšie odborné alebo zdokonaľovacie kurzy (napr. 

kurz účtovníctva).  

Garantom základného kurzu, radcovského kurzu a radcovských skúšok je oblastný inštruktor 

alebo ním poverený člen SLSK s hodnosťou Inštruktor. Oblastný inštruktor metodicky pomáha 

pri činnosti zborov a oddielov. Podľa potreby sa podieľa na publikačnej činnosti skautských 

príručiek a iných materiálov. 

10. Zabezpečuje tok informácií a vzájomné kontakty medzi zbormi pôsobiacimi v oblasti. 

11. Vedie administratívnu agendu a v súlade s hospodárskymi a finančnými smernicami 

zodpovedá za nakladanie s majetkom a financiami oblasti. Koordinuje spracovávanie 

a podávanie grantových projektov. 

12. Zabezpečuje kontakt a vstupuje do jednaní s obecnými alebo štátnymi orgánmi na regionálnej 

úrovni, s inými detskými a mládežníckymi združeniami či inými právnickými subjektmi 

pôsobiacimi v regióne. 

13. Oblastná rada môže podľa potreby zriaďovať oblastné tímy, ktoré vedie poverený člen oblastnej 

rady. 

 

VII. Zbory združené v oblasti 

1. Zbor je súčasťou oblasti podľa územnej príslušnosti alebo špecifického určenia.  

2. Združený zbor má : 

a) právo prostredníctvom delegátov oblastného zhromaždenia s hlasovacím právom voliť, 

resp. odvolávať funkcionárov oblasti; 

b) právo navrhovať kandidátov na funkcie v oblastnej rade; 

c) s ostatnými delegátmi oblastného zhromaždenia určovať prioritné úlohy oblasti; 

d) možnosť využívať metodické materiály vydávané oblasťou, oblastnú poradenskú 

a informačnú službu, či vysielať svojich členov na odborné kurzy organizované oblasťou; 

e) možnosť zapožičania a používania materiálu z majetku oblasti; 

f) prostredníctvom oblasti získavať informácie o skautskom dianí v regióne i mimo neho; 

g) vodca zboru, resp. zboroví činovníci majú právo požiadať o riešenie problému a zúčastniť 

sa pri jeho riešení na rokovaní oblastnej rady. 

3. Združený zbor rešpektuje uznesenia prijaté delegátmi oblastného zhromaždenia, či z nich 

vyplývajúce pokyny oblastnej rady. 

4. Združený zbor spolupracuje so zbormi v oblasti a oblastnou radou. 

5. Zbor sa zúčastňuje spoločných oblastných podujatí organizovaných oblasťou a je nápomocný 

pri plnení prijatých priorít a strategického plánu. 

6. Združený zbor udržiava kontakt a zabezpečuje informačný tok medzi vedením oblasti 

a oddielmi jeho zboru. 

7. Združený zbor je nápomocný oblastnej rade pri rozširovaní skautingu v regióne. Spolupracuje 

s oblastným inštruktorom pri organizovaní kurzov. 

 

VIII. Zánik oblasti 

1. Oblasť zaniká: 
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a) v prípade organizačných zmien alebo z iných závažných dôvodov rozhodnutím N-SLSK, 

ktoré je zriaďovateľom oblasti; 

b) v prípade, ak N-SLSK oblasť zlúči so susednou oblasťou a vytvorí novú spoločnú oblasť; 

c) rozhodnutím oblastného zhromaždenia. 

2. Ak oblastné zhromaždenie rozhoduje o zániku oblasti, je potrebné, aby sa oblastného 

zhromaždenia zúčastnili minimálne 2/3 oprávnených delegátov. Rozhodnutie o zániku oblasti 

je právoplatné, ak zaň hlasuje trojštvrtinová väčšina zúčastnených delegátov. 

3. V uvedených prípadoch N-SLSK jednostranne vypovie zmluvu o udelení právnej subjektivity. 

Naposledy zvolený štatutár oblasti je povinný zabezpečiť všetky náležitosti spojené so zánikom 

oblasti.  

4. Zánik oblasti sa riadi príslušnými ustanoveniami zmluvy o udelení právnej subjektivity, 

Stanovami SLSK a Organizačným poriadkom, Kapitola 6 – Právna subjektivita nižších 

organizačných zložiek 

 

 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

1. Táto kapitola Organizačného poriadku je záväzná pre všetkých členov SLSK. 

2. Dátumom účinnosti tejto kapitoly Organizačného poriadku sa ruší pôvodná 2. kapitola 

Organizačného poriadku SLSK – Oblasť. 


