UZNESENIE
10. valného zhromaždenia (ďalej Zjazd) Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinskorusínskej národnosti na Slovensku,
Zlatá Idka, 30. júla 2021
Zjazd Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku v súlade so
štatútom organizácie prijíma nasledovné uznesenie.
1. Berie na vedomie:
1.1. Správu predsedu Zväzu skautocv „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku
o činnosti organizácie od posledného zjazdu a náležite oceňuje doterajšiu činnosť predsedu
a vedenia organizácie pri príprave a organizácii Letných škôl ukrajinistiky, Letných táborov
a ďalších aktivít organizácie a pri činnosti Ukrajinskej nedeľnej školy v Bratislave.
2. Schvaľuje:
2.1 Správu predsedu Kontrolnej komisie a finančné správy za obdobie od 9. zjazdu, ktoré boli
delegátom predložené.
2.2 Na základe správy volebnej komisie schvaľuje na volebné obdobie 2021 - 2025:
a/ Levka Dohoviča za čestného predsedu (bez časového obmedzenia)
b/ Xéniu Rybákovú do funkcie predsedu
c/ Máriu Rybákovú do funkcie predsedu Kontrolnej komisie
d/ novozvolené predsedníctvo:
 Svjatoslav Dohovič – podpredseda a 2. štatutár
 Vladimír Kravec – člen predsedníctva pre zahraničné vzťahy
 Helena Dohovičová - hospodár
 Bibiana Bujdošová – hlavný vedúci skupiny „novactva“
 Dávid Janko - hlavný vedúci skupiny „junactva“
 Bohdan Dohovič - hlavný vedúci skupiny „staršych plastuniv“
 Marta Kákoni - hlavná vedúca skupiny „plastuniv-senioriv“
e/ novozvolená Kontrolná komisia:
 Аneta Morozová - člen
 Jakub Gontkovský - člen
3. Novozvolenému predsedníctvu ukladá:
3.1. Vypracovať na základe záverov zjazdu plán činnosti organizácie na nasledujúce volebné
obdobie.
3.2. Schváliť udelenie „Hramoty Zasluhy“ čestnému predsedovi Levkovi Dohovičovi
a vypracovať návrh pre vedenie celosvetovej ukrajinskej skautskej organizácie „PLAST“ na
udelenie Rádu sv. Juraja v striebre.
3.2. Na základe diskusie rozšíriť celoročnú činnosť oddielov. V súčasnosti pracujú dva „roje“
mladších skautov v Košiciach, začať činnosť oddielov pri Nedeľnej ukrajinskej škole v Bratislave
a obnoviť činnosť oddielov v Prešove.
3.3. Snažiť sa zapojiť do činnosti organizácie aj členov „PLASTu“ v Ukrajine z radov ukrajinských
študentov na vysokých školách na Slovensku.
3.4. Zintenzívniť spoluprácu s organizáciami „PLASTu“ na Zakarpatsku a v Rakúsku.
3.5. v rámci možností aj naďalej spolupracovať so Svetovým Kongresom Ukrajinských
Mládežníckych Organizácií.
Predseda návrhovej komisie
Bohdan Dohovič

