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Skautské vyznamenania vodných skautov SLSK 
Vyhláška HKVS 

 

1. Skautské vodácke vyznamenanie „RÁD STRIEBORNÁ RYBA“ 
 
1.1. História a spôsob založenia 

Vyznamenanie Rád Strieborná ryba bolo zriadené Hlavným kapitanátom vodných skautom  v roku ........ na 

Zasadnutí K+V vodných skautov, kde bolo po predložení schválené. Vyznamenanie Rád Strieborná ryba vzniklo 

na popud odmeniť konkrétnu osobu za vynikajúce zásluhy pri rozvoji skautského hnutia prostredníctvom 

prehlbovania svojej skautskej špecializácie (predovšetkým vodáckej) a jej sprostredkúvanie mladým. „Rad 

Striebornej ryby“ nahrádza dovtedy existujúce skautské vodácke vyznamenanie „Rad Strieborného bobra“, ktoré 

bolo na tomto Zasadnutí K+V zrušené.  
 
1.2. Udelenie 

Vyznamenanie môže byť udelené z nasledovných dôvodov: 

a) Výrazný prínos k sprostredkovaniu skautských hodnôt prostredníctvom prehlbovania vlastnej (vodáckej) 

skautskej špecializácie. 
b) Vynikajúce zásluhy pri rozvoji vodáctva a iných špecializácií v rámci vodného skautingu SLSK. 
c) Vyznamenanie možno udeliť aj za inú ako vodácku špecializáciu, s tým, že pod pojmom špecializácia 

rozumieme ktorúkoľvek oblasť skautskej činnosti, ktorá je predmetom či prostriedkom skautského neformálneho 

vzdelávania. 
 
1.3. Adresát vyznamenania 
Adresátom, t.j. vyznamenanou osobou, môže byť: 
a) dospelý člen alebo členka SLSK 
b) dospelý člen alebo členka inej skautskej organizácie 
 
1.4. Schvaľovací postup a spôsob udelenia 
a) Návrhy na udelenie vyznamenania môže predložiť len člen SLSK, so stručným písomným odôvodnením a 

priloženým profilom kandidáta adresovaným hlavnému kapitánovi/členovi HKVS.  

b) HKVS prerokuje návrhy a posunie najvhodnejší na schválenie Zrazu K+V takým spôsobom, aby bola 

zachovaná diskrétnosť pred prípadným kandidátom vyznamenania. 

c) V jednom kalendárnom roku je možné udeliť len jedno vyznamenanie. 

d) Dekrét o udelení podpisuje hlavný kapitán HKVS a kapitán HKVS.  

e) Udelenie vyznamenania sa uskutoční na Zraze K+V,  alebo pri inej vhodnej príležitosti za prítomnosti čo 

možno najväčšieho počtu aktívnych kapitánov a vedúcich vodáckych oddielov. 

f) Vyznamenanie udeľuje hlavný kapitán vodných skautov. 

g) Vyznamenanie „Rad Striebornej ryby“ možno udeliť aj "in memoriam". 

 
1.5. Popis vyznamenania a umiestnenie na skautskej rovnošate 

a) Vyznamenanie tvorí plastika vľavo hľadiacej šťuky s chvostom ohnutým nahor a s na chrbte pripevneným  

polkruhovým uškom a krúžkom, ktorým je prevlečená stuha. Šírka plastickej figúry je 40 mm. Stuha je 38 mm 

široká, v strednej časti 60 mm dlhá, červeno-modro-červená v pomere 9:20:9. Vyznamenanie sa nosí upnuté nad 

ľavým vreckom skautskej rovnošaty. 

b) Stužka má rozmer 38 x 10mm vo farebnej kombinácii modro-bielo-modrá v pomere 9:20:9. Centrovaný na 

stred stužky sa nachádza čierny kruh (priemer 10mm) alebo pásik (šírka 10mm) symbolizujúci čiernu perlu. 

Stužka sa nosí hneď na ľavým vreckom skautskej rovnošaty. 

c) Grafická príloha je zobrazená v bode 1.7.. 
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1.6. Zvláštne ustanovenia 

a) HKVS pre účely evidencie vedie register navrhnutých a udelených vyznamenaní. Pre tento účel je definovaná 

osoba z radov HKVS zodpovedná za vedenie takéhoto registra. 

 

1.7. Príloha: Vizuál vyznamenania  
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2. Skautské vodácke vyznamenanie „ČIERNÁ PERLA“ 
 

2.1. História a spôsob založenia 

Vyznamenanie Čierna perla bolo zriadené Hlavným kapitanátom vodných skautom  v roku ......... na Zasadnutí 

K+V vodných skautov, kde bolo po predložení schválené. Vyznamenanie Čierna perla vzniklo na popud 

odmeniť konkrétnu osobu za hlbokú oddanosť v skautskej dobrovoľníckej práci vo vodnom skautingu a v 

prípadoch, keď daná osoba pri organizácii skautského vodáckeho života načrie veľmi hlboko do všetkých oblastí 

osobného rozvoja ako aj rozvoja členov skautskej vodáckej organizácie.  

 

2.2. Udelenie 

Vyznamenanie môže byť udelené z nasledovných dôvodov: 

a) Vynikajúce výsledky v dobrovoľníckej práci na medzinárodnej, národnej, prístavnej, oddielovej či posádkovej 

úrovni. 

b) Nadštandardný prínos do rozvoja skautského vodáckeho programu a vzdelávania. 

c) Vyznamenanie je možné udeliť aj ako prejav hlbokej úcty za činy a postoje prezentujúce súlad so skautským 

zákonom, sľubom, princípmi a metódou. 

 

2.3. Adresát vyznamenania 

Adresátom, t.j. vyznamenanou osobou, môže byť: 

a) člen alebo členka SLSK 

b) člen alebo členka inej skautskej organizácie 

c) akákoľvek iná osoba, spĺňajúca jeden z bodov odseku 2.2. 

 

2.4. Schvaľovací postup a spôsob udelenia 

a) Návrhy na udelenie vyznamenania môže predložiť ktorýkoľvek registrovaný vodný skaut SLSK, so stručným 

písomným odôvodnením a priloženým profilom kandidáta adresovaným hlavnému kapitánovi/členovi HKVS.  

b) HKVS prerokuje návrhy a posunie najvhodnejší na schválenie Zrazu K+V takým spôsobom, aby bola 

zachovaná diskrétnosť pred prípadným kandidátom vyznamenania. 

c) Dekrét o udelení podpisuje hlavný kapitán.  

e) Udelenie vyznamenania sa uskutoční na Zraze K+V,  alebo pri inej vhodnej príležitosti za prítomnosti čo 

možno najväčšieho počtu aktívnych kapitánov a vedúcich vodáckych oddielov. 

e) Vyznamenanie udeľuje hlavný kapitán vodných skautov. 

f) Vyznamenanie nie je možné udeliť v neprítomnosti ani "in memoriam". 

 

2.5. Popis vyznamenania a umiestnenie na skautskej rovnošate 

a) Vyznamenanie tvorí pravá čierna tahitská perla osadená v mušli s úpletom z modrých a bielych stužiek 

umožňujúcich nosenie vyznamenanie na ľavej strane skautskej košele, upnutej na ľavom náramenníku 

a stredovom gombíku skautskej košele.  

b) Stužka má rozmer 38 x 10mm vo farebnej kombinácii modro-bielo-modrá v pomere 9:20:9. Centrovaný na 

stred stužky sa nachádza čierny kruh (priemer 10mm) alebo pásik (šírka 10mm) symbolizujúci čiernu perlu. 

Stužka sa nosí hneď na ľavým vreckom skautskej rovnošaty. 

c) Čiernu tahitskú perlu (hodnota cca 50 €) obstaráva ten, kto vyznamenanie navrhol. 

d) Grafická príloha je zobrazená v bode 1.7.. 

 

2.6. Zvláštne ustanovenia 

a) HKVS pre účely evidencie vedie register navrhnutých a udelených vyznamenaní. Pre tento účel je definovaná 

osoba z radov HKVS zodpovedná za vedenie takéhoto registra. 

b) Obstaranie symbolického daru - tahitskej čiernej perly - je prirodzeným preverením odhodlanosti 

navrhovateľa a je vnímané ako osobná pridaná hodnota vyznamenania. Upomienkový predmet - čiernu tahitskú 

perlu (hodnota cca 50 €) obstará pre nositeľa ten, kto vyznamenanie navrhol. 
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2.7. Príloha: Vizuál vyznamenania 

 
a) prevedenie      b) umiestnenie na skautskej rovnošate 
 
 

     

alebo 

   

c) prevedenie stužky   


