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1. Identifikácia a vedenie organizácie  
 

Názov:     Klub prieskumník – Pathfinder, občianske združenie 

Sídlo:     Cablkova 3, 821 04  Bratislava  

Kontakty:     Tel: 02/4342 1360; mobil: 0915-693 872;   

e-mail: klub@pathfinder.sk     web: www.pathfinder.sk 

 

Predseda:    Jozef Plachý 

Podpredseda:    František Kolesár 

Vedenie ekonomického oddelenia: Zdenko Stiskala  

Koordinátorka dobrovoľníkov: Janka Šolcová  

 

 

2. Poslanie organizácie  

 

Cieľom OZ Klub prieskumník – Pathfinder je dlhodobá kvalifikovaná práca s deťmi 

a mládežou za účelom ich celkového osobnostného rozvoja, vedenia k dôvere Bohu, 

k ľudským právam, slobodám a hodnotným postojom k životu v spoločnosti a to pomocou 

neformálneho vzdelávania.  

Tento cieľ dosahujeme prípravou a realizáciou rôznych aktivít:  

 Výchovných a vzdelávacích kurzov mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich 

a učiteľov kresťanských tried pre kvalitnú prácu s deťmi a mládežou. 

 Celoživotným vzdelávaním vedúcich základných kolektívov (ZK) pre skvalitňovanie 

ich dobrovoľníckej služby deťom a mladým ľuďom a to aj na medzinárodnej 

úrovni. 

 Vytváraním podmienok pre vznik ZK  a ich finančnej podpory. 

 Oblastnými stretnutiami ZK za účelom spoznávania sa a súťažami v ich 

vedomostiach a zručnostiach. 

 Oddielovými, celorepublikovými a medzinárodnými zotavovacími podujatiami pre 

deti a mládež. 

 Sprostredkovaním účasti na školeniach iných organizácií pre pracovníkov 

s mládežou. 

 Podporou dobrovoľníckych aktivít organizovaných samotnými mládežníckymi 

vedúcimi. 

 Organizovaním ukážkových podujatí, ktoré umožňujú praktické dobrovoľnícke 

zapojenia mládeže. 

 

mailto:klub@pathfinder.sk
http://www.pathfinder.sk/
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V priebežnom napĺňaní nášho programu a programu MŠ PODPORA činností mládežníckych 

organizácií sme v roku 2015 zamerali  svoju činnosť na realizáciu aktuálneho strategického 

plánu KP. Ide o strednodobý strategický plán so zmenou vzdelávania a výchovy mladých 

vedúcich a mládežníckych vodcov pokračovaním v novej forme práce (Áčko) s vedúcimi 

mládežníckych skupín. Z doterajšieho vývoja vzdelávania a výchovy v KP sme vnímali potrebu 

kvalitnejšie pripraviť našich vodcov, radcov a vedúcich mládeže po osobnostnej stránke, aby 

sme získali zrelších vedúcich a pomohli im nájsť vlastný spôsob zapojenia do ich 

dobrovoľníckej služby pre druhých. Ich osobnosti následne formujú aj osobnosti detí 

a mladých ľudí, s ktorými pracujú.  

 

 

3. Finančné hospodárenie 

 

SKUTOČNÉ PRÍJMY v EUR 

 Dotácia z MŠVVaŠ SR (program PODPORA):  19797.00 

 Dotácia z iných štátnych orgánov:    0.00 

 Členské príspevky:      1465.00 

 Úroky z vkladov:      2.00 

 Ostatné príjmy:      92924.00 

PRÍJMY CELKOM:       114188.00 

 

SKUTOČNÉ VÝDAVKY v EUR 

        Celková suma výdavkov          Z toho hradené z dotácie MŠVVaŠ SR 

Mzdy, platy:     0.00     0.00 
Poistné a príspevky:    0.00    0.00 
Tovary a ostatné služby:   109383.00   19797.00  
  
z toho: 

 – reprezentačné výdavky:  0.00    0.00 

 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru: 0.00  0.00 

 – bežné transfery:   0.00    0.00 

 

VÝDAVKY CELKOM:   109383.00   19797.00 
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4. Napĺňanie misie a strategických cieľov  

 

A. UDRŽAŤ, VIESŤ A REALIZOVAŤ EFEKTÍVNY MANAŽMENT OZ 
 
Čo sa podarilo: 
 Pokračovali v demokratickom riadení našej organizácie a to najmä prostredníctvom členov 
výboru KP. Plán zasadnutí výborov je dopredu jasný každému v ročnom pláne činnosti OZ. 
Pozvánku, agendu a program zasiela predseda OZ v dvojtýždňovom predstihu členom výboru na 
prípravu s výzvou na zaslanie bodov do agendy. Po výboroch sme vodcov KPP oboznamovali 
s výsledkami jednaní formou zasielania zápisov z výborov. V medziobdobí sme spoločne 
komunikovali najmä elektronickou a telefonickou komunikáciou o zásadných a dôležitých 
oblastiach a aktuálnych potrebách.  
 
 V rámci vývoja finančnej situácie a stavu  materiálovej základne priebežne aktualizujeme 
internú smernicu KPP a to min. raz za rok.  

 
Čo zlepšiť:  
 Neustále vyhodnocujeme spokojnosť vodcov, radcov, detí, mladých ľudí na akciách pre 
získavanie spätnej väzby a zlepšovanie našej práce. V r.2015 sa nám však nepodarilo vypracovať 
jasné pravidlá hodnotenia. Táto úloha zostáva do ďalšieho obdobia.  

 
 
B. UDRŽAŤ MNOŽSTVO A KVALITU PONÚKANÝCH VOĽNO-ČASOVÝCH AKTIVÍT PRE DETI A MLÁDEŽ 

  
 Naše voľnočasové aktivity prebiehali v normálnom režime pravidelnej a systematickej 
činnosti oddielov KP, činnosti detskej sobotnej školy a schôdzkach mládeže. Stále 
zaznamenávame nárast počtu činností, čo súvisí najmä s pridaním nového programu Áčko ku 
všetkým predošlým aktivitám. Pri zachovaní kvality našich činností sú kladené veľké nároky na 
osobné nasadenie našich dobrovoľníkov – organizátorov.  
 

Štatistiky podujatí za rok 2015.  

 

Typ 

podujatia:  

Počet 

dotovaných 

z MŠVVaŠ 

SR:  
Počet 

spolu

:  

Počet účastníkov na 

podujatiach:  
Počet 

účastníkov 

na všetkých 

podujatiach

:  Áno

:  

Nie

:  

Na 

dotovaných

:  

Na 

nedotovaných

:  

Iné:  0  0  0  0  0  0  

Informačné 

aktivity 

(kampane, 

festivaly 

1  1 2  9 10 19  
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aktivity a 

pod.):  

Jednodňové 

podujatia pre 

deti a mládež:  
64  1  65  2070  38  2108  

Medzinárodné 

aktivity:  
0  0  0  0  0  0  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

SR bez 

zahraničnej 

účasti:  

43  1  44  1139  37  1176  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

SR so 

zahraničnou 

účasťou:  

1  0  1  57  0  57  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

zahraničí:  

4  0  4  105  0  105  

Viacdňové 

podujatia pre 

deti a mládež:  
2  0  2  124  0  124  

Vzdelávacie 

podujatie, pre 

členov 

žiadateľa:  

2  0  2  50  0  50  

Vzdelávacie 

podujatie pre 

dobrovoľníkov

:  

9  0  9  257  0  257  

Vzdelávacie 

podujatie pre 

vedúcich 

základných 

zložiek 

žiadateľa:  

2  0  2  57  0  57  
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Spolu:  127  2  129  3859  75  3934  

Kategória podujatia:  

Medzinárodné:  6  0  6  309  0  309  

Národné:  13  0  13  379  0  379  

Regionálne:  108  2  110  3171  75  3246  

Spolu:  127  2  129  3859  75  3934  

  

 
 
 
C. VYBUDOVAŤ EXKLUZIVITU OZ ZLEPŠENÍM POVEDOMIA O AKTIVITÁCH A ČINNOSTI KPP  

 
 Dosiahli sme podporu fungovania webu KPP tým, že jedna osoba bola ochotná sa tejto oblasti 
venovať ako správca web stránky KPP a do napĺňania obsahu stále hľadáme ďalších redaktorov 
a prispievateľov.  
 Na jar tohto roka vytvorili a vytlačili propagačné materiály o činnosti KPP, teda brožúry o KPP, 
ponukové letáčiky o elektronickom kurze pre deti; plagáty a reklamný baner podľa nášho zámeru 
propagácie OZ. Na jeseň sme vydali  reklamné predmety vo forme kľúčeniek, nálepiek 
a plátenných tašiek.  
 V rámci partnerstva počas Týždňa dobrovoľníctva sme súčasťou promo videa. 
https://www.youtube.com/watch?v=0HSfOfQj-Og&feature=youtu.be  
 
 Mapovali sme potreby našich vodcov, radcov, učiteľov a mládežníckych vedúcich v snahe 
priniesť zlepšenie podmienok pre ich prácu. Vytvorili sme samostatnú sekciu pre vodcov na našej 
web stránke, kde sa dostanú len po prihlásení aktívny vodcovia KP. Okrem toho sme vytvorili 
úplne novú webovú stránku pre učiteľky detí, kde majú k dispozícii všetky základné učebnice pre 
deti a pre učiteľov a tiež priebežne dopĺňame rôzne podporné materiály pre prácu s deťmi. 
K tomu sme vydali aj magnetku na chladničku, kde je napísaná presná webová adresa stránky pre 
učiteľov, aby ju vždy vedeli a zároveň im ju pripomínala ako zdroj inšpirácie.  

 http://dss.casd.sk/  
  

 Sme veľmi potešení, že sme mohli reálne spustiť aj internetovú verziu detského kurzu, ktorý 

pomáha deťom pochopiť, o čom je Klub pathfinder a má ich motivovať zapojiť sa do KP cez zážitok 

letného tábora.  

 Vypracovali sme nový celoročný plán činnosti aktivít KPP, ktorý sme poslali vodcom 
a mládežníckym vedúcim a zároveň je prístupný na našej web stránke.  
 V rozvoji fungovania regionálnych koordinátorov sme vypracovali základný prehľad úloh 
regionálneho koordinátora. 
 V tomto roku sme nerobili žiadny certifikovaný vzdelávací kurz. Pripravujeme akreditáciu 
kurzu radcov, aby ho v budúcom roku 2016 mohli absolvovať už akreditovaný.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=0HSfOfQj-Og&feature=youtu.be
http://dss.casd.sk/
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Čo čaká na naplnenie:  

a)  vydanie vlastnej  publikácie s ISBN a tlačové správy v populárnych médiách 
D. ZVÝŠIŤ KOMPETENCIE MLÁDEŽNÍCKYCH VEDÚCICH A PRACOVNÍKOV Z MLÁDEŽOU 

POTREBNÝCH PRE PRÁCU S DEŤMI A MLÁDEŽOU 
 

  Zúčastnili sme sa aj na víkendovom školení KPM, ktorú usporiadala iná organizácia pracujúca 

s mladými ľuďmi – TC Kompas.  

 Pre vodcov KP sme pripravili cyklošpeciál, ktorý bol zameraný na zlepšenie kompetencií 

v oblasti cyklistiky, prípravy a organizovania cyklo výletov pre deti, či údržba a opravy bicyklov. 

Prizvaný bol jeden skúsený odborník na oblasť bicyklov a cyklistiky – Peter Plesník.  

 V rámci spolupráce s českým KP sme pripravili spoločný špeciál pre vodcov v Poloninách na 

východnom Slovensku, zameraný na vzájomnú výmenu informácií o tom, ako kto pracuje so svojimi 

oddielmi, vzájomné spoločenstvo a hlavne zažitie divokej prírody na vlastnej koži. V tomto prípade 

sme kvôli počasiu museli zmeniť pôvodný zámer bivaku a putovania prírodou na organizovanie pešej 

turistiky v špatnom počasí.  

 Pre starších a zaslúžilých vodcov pripravil KP spoločné stretnutie českých a slovenských OLD 

pathfinderov v Krkonošiach.  

 Pre učiteľov detí sme zorganizovali tri školenia – jedno víkendové, druhé jednodňové a jedno 

zahraničné (ČR). Témami vzdelávaní bolo aktívne zapojenie detí do primeranej služby, prejavovanie 

dôvery deťom, prezentácie nových materiálov pre prácu s deťmi a vytváranie citlivého prístupu 

k deťom v duchovnej oblasti.  

To, čo sa nepodarilo zrealizovať v tohtoročnom pláne: 

- Múzička KK – akcia na podporu detských talentov a oslavy Ježiša Krista sa pre vyťaženosť 
organizátora realizovala len v náhradnej verzii v Prešove.  

- Múzička Lučenec – preložené na jarné termíny kvôli náročnosti prípravy detí začiatkom 
školského roka. 

- Masterguide – spoločný inštruktorský vzdelávací projekt s českým KP v rámci programu 
Erazmus+.  Náš projekt nebol v ČR schválený, skončil ako prvý náhradník. Preto sme 
opätovne podali žiadosť a čakáme na výsledok. Na budúci rok 2016 program pripravíme 
obsahovo a začneme aj mimo podpory štátom ČR, aby sme ho vôbec stihli zrealizovať a 
dokončiť v tomto strategickom pláne.  

 
 
E. ZVÝŠIŤ KOMPETENCIE MLADÝCH VEDÚCICH V OBLASTI PRÍPRAVY A SPOLUORGANIZOVANIA 

MLÁDEŽNÍCKYCH AKTIVÍT 
 

 Pre radcov, ako mladých vedúcich, sme zrealizovali jedno víkendový špeciál zameraný na 

oblasť kyberšikany a rizík sociálnych sietí v práci s deťmi.  

 Kurz radcov – termín posunutý z decembra 2015 na január 2016 kvôli príprave kurzu na 

akreditáciu. Spis je už pripravený na podanie a čakáme na najbližší termín podaní. Noví absolventi tak 

budú mať možnosť absolvovať akreditovaný kurz.  
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F. VYCHOVAŤ MLADÉHO LÍDRA OTVORENÉHO PRE SPOLOČNOSŤ A PRIPRAVENÉHO REAGOVAŤ 
NA JEJ POTREBY A TO NA ÚROVNI KOMUNITY, MESTA 
 

 V našej vízii sa nám podarilo preniesť nový program o osobnostnom budovaní vodcov 
a mládežníckych vedúcich (Áčko) na 3 regióny Slovenka (západ, stred a východ), teda bližšie 
k mladým ľuďom aby sme obmedzili znevýhodnenia v ich zapojení. Mladí ľudia sa zapojili ako lídri, tak 
aj účastníci so snahou napredovať v dobrovoľníckom zapojení a posúvať vedenie programu ďalším 
mladým ľuďom.  
 V r. 2015 sme realizovali viaceré regionálne školenia Áčka na zvýšenie osobných 

a vodcovských kompetencií vedúcich a mladých ľudí. Celkovo ich bolo 9.  

 V oblasti Hudby sme mali dve stretnutia  „Nalaď sa“, kde si mladí vedúci zvyšovali 

kompetencie organizovania akcií pre mládež a zároveň si mladí ľudia zvyšovali kompetencie v oblasti 

produkcie hudby.  

 V oblasti zvyšovania multimediálnych kompetencií sme sa spolupodieľali na medzinárodnom 

školení „Show Time“ v Prahe (ČR).  

 Systém vyhodnocovania úspešnosti aktivít funguje len na áčkach v dotazníkoch.  

 Nepodarilo sa zrealizovať akciu „Víkend duchovnej obnovy“ kvôli malému záujmu účastníkov.  

 

 
G. ZVÝŠIŤ POČET AKTIVÍT PRE VEREJNOSŤ A NEČLENOV OZ A ROZVÍJAŤ DOBROVOĽNÍCKE 

AKTIVITY ČLENOV KPP 
Pre zapojenie našich kolektívov do národných dobrovoľníckych aktivít sme sa v Banskej Bystrici 

zúčastnili „Týždňa dobrovoľníctva“ a „Veľtrhu neziskových organizácií“. 
V príprave, zabezpečení a realizácii verejnoprospešných aktivít pre mesto/obec v mieste 

základného kolektívu sme realizovali tvorivé dielne v Ban. Bystrici; ďalej zdravotnú akciu „Na bicykli 
okolo priehrady“ v Pov. Bystrici a podarilo sa zapojiť väčšie množstvo detí zo základnej školy vo Sv. 
Antone do letného tábora miestneho oddielu.  

 
 

 
H. ZVÝŠIŤ POČET ZÁKLADNÝCH KOLEKTÍVOV, KTORÉ BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ 

S MESTOM/SAMOSPRÁVOU, ŠKOLAMI/MLÁD. ORGANIZÁCIAMI ZA ÚČELOM POSILNENIA 
POSTAVENIA MLADÝCH ĽUDÍ V SPOLOČNOSTI 

 
 V rámci spolupráce KPP s mestom/samosprávou/školami /mládežníckymi organizáciami sme 
v r. 2015 spolupracovali so skautmi na SOARÉ; so školami Kežmarku a vo Sv. Antone; s mestom Ban. 
Bystrica na tvorivých dielňach v nízkoprahovom centre; s Centrom dobrovoľníctva- v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva; so Štúdiom Nádej – tvorba filmov, využitie animovaných biblických príbehov pre 
prácu s deťmi.  
 
 
 
I. ZVÝŠIŤ POČET ZAPOJENÝCH ČLENOV OZ DO FUNGOVANIA OZ KPP A ROZDELENIE ÚLOH  
 
 
Štatistiky členov za rok 2015.  
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Kategória:  Počet:  

Počet členov do 30 rokov veku vrátane:  540  

→ z toho vo veku do 15 rokov vrátane:  307  

→ z toho vo veku 16 – 19 rokov vrátane:  103  

→ z toho vo veku 20 – 26 rokov vrátane:  84  

→ z toho vo veku 27 – 30 rokov vrátane:  46  

Počet členov nad 30 rokov:  151  

Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 17 rokov:  7  

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane:  99  

Spolu všetkých členov:  691  

Počet dobrovoľníkov je počítaný na základe označenia člena za dobrovoľníka v členskej základni.  

 
691 členov oproti 740 členov v r.2014 je pokles o 49 členov.  
 
 
J. ZVÝŠIŤ KVALITU MATERIÁLOV VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV OZ KPP 
 
 Pre učiteľov DSŠ bola vypracovaná metodická príručka zapracovania DVD Animované biblické 
príbehy k jednotlivým lekciám učebníc série Grace link. Je dostupná na novej web stránke DSŠ.  
 Stále sa snažíme o preklad a zostavenie metodického materiálu pre pravidelnú 
a systematickú činnosť mladých a mládežníckych vedúcich s Juniormi (0-5 rokov). Podarilo sa nám 
získať obsiahly a kompletne vypracovaný materiál v španielčine, no musíme ho dať preložiť.   
 
K. ZLEPŠIŤ VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU A  KOMUNIKÁCIU MEDZI ZÁKLADNÝMI KOLEKTÍVMI 
 
 Tento rok sa nám podarilo rozbehnúť všetky regionálne stretnutia vodcov, a mladých 
vedúcich v každej  oblasti Slovenska za účelom informovania sa, zlepšenia spolupráce a prípravy 
spoločných regionálnych aktivít. Konali sa teda 3 regionálne stretnutia – stred, západ a východ. Tieto 
stretnutia pripravujú zástupcovia troch oblastí Slovenska, čím sa zvyšujú ich schopnosti líderstva 
a otvorenosti pre komunitu vodcov. 
 V zabehnutých aktivitách sme pokračovali v organizovaní OSP na východe a OSP pre región 
stred a západ spolu, čím sa preniesol do praxe systém podpory a pomoci v reg.stretnutiach vodcov.  
 
 
L. ZLEPŠIŤ KOORDINÁCIU PROJEKTOV A ZVÝŠIŤ ZAPOJENIE OZ KPP DO CENENÝCH PROJEKTOV 
 
 Počas roku 2015 sme na našej FB web stránke uverejnili niekoľko možností pre zapojenie sa 

do projektov rámci jednotlivých miest.  

 Za ústredie KPP sme napísali projekt do nadácie „Hodina deťom“, ale nebol schválený.  
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M. ZVIDITEĽNIŤ A ZEFEKTÍVNIŤ MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU  
 

 V rámci medzinárodnej spolupráce sme spoluvytvárali projekt na inštruktorský kurz 

Masterguide v spolupráci s českým KP. Projekt bol podaný na grantovú výzvu v rámci programu 

Erazmus+, no v tomto roku skončil ako prvý náhradník. Opätovne ho podáme v r. 2016. 

 Ďalej sme sa, v spolupráci s českým KP, zúčastnili na medzinárodnom letnom camporee vo 

Švajčiarsku, ako spoločná delegácia a každý deň sme spolu pripravovali workshopy, súťaže, hry a 

zdieľali na webe fotky a videá.  

 Taktiež z česko – slovenského špeciálu vodcov na Poloninách sme hneď prezentovali na 

našich web stránkach fotografie z tejto akcie.  

 Participovali sme Česko-Slovenskom stretnutí učiteľov detí v Českom Těšíně. Všetci naši 

učitelia DSŠ dostali informácie o stretnutí aj pozvánku s programom. Tu sme prezentovali niektoré 

činnosti v triedach detí na Slovensku.  

 

N. PODPORA PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ  
 
 V rámci podpory participácie mladých ľudí sme e-mailovou a webovou formou oslovili našich 

dobrovoľníkov a mladých ľudí s výzvou na zapojenie sa do prieskumu organizovaným Iuventou.  

 

O. ROZVOJ DOBROVOĽNÍCKYCH PRÍLEŽITOSTÍ A PROGRAMOV  
 
 Vypracovali sme manuál dobrovoľníckeho programu pre členov i nečlenov KPP – doučovací 
program, ktorý je zameraný na pomoc s doučovaním detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia 
použiteľného pre najnižšie organizačné zložky KPP pre členov aj nečlenov KPP  

 V tomto roku sa nám prvýkrát podarilo vytvoriť štatút oceňovania v KPP s názvom „Srdce 
pathfindera“ a uviesť ho praxe. Je to verejné oceňovanie našich vodcov, radcov, učiteľov i detí 
samotných za ich dlhoročnú aktívnu činnosť v KPP, alebo za výnimočný čin. Ocenení boli títo naši 
dobrovoľníci: Mochťáková Darina, Kapustová Michaela, Nemsila Peter, Omastová Eva a deti: Karin 
Rusnáková, Timea Rusnáková, Anna Pasterčáková, Abia Murínová za ich aktívne zapojenie pomoci 
deťom v nízkoprahovom centre Kotva v Ban. Bystrici.  
 
 
 
P. ROZVOJ V OBLASTI ZDRAVIA A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  
 
Aj v r.2015 sa v Ban. Bystrici konali florbalový a futbalový turnaj s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktorého sa zúčastnili aj deti a mladých zo znevýhodneného prostredia. Prepojenie existujúcich 
športových aktivít s dobrými pocitmi a posilňovaním zdravia odstraňuje potrebu umelých zážitkov 
prostredníctvom iných sociálno-patologických javov.  
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5. Hlavné aktivity oddielov KPP 

 

A. Výchova a vzdelávanie vodcov, radcov a učiteľov detí  

 

Výbor KPP, 23. – 25.1.2015. Postupoval podľa strategického plánu KPP. Riešil formu vodcovských 

a radcovských kurzov – zostáva rovnaká ako doteraz – t.j. jeden spoločný radcovský / vodcovský kurz 

na celoslovenskej úrovni + možnosť akreditácie kurzov. Pripravoval radcovský špeciál s témou 

kyberšikana; rozhodol o téme vodcovského špeciálu – cyklistika. Zaoberal sa prípravou Camporee vo 

Švajčiarsku, rozpočtami oddielov a DSŠ; rozdelením nových stanov do oblastí; riešil propagačné 

a reklamné záležitosti; vytvorenie sekcie pre vodcov na web stránke KPP s materiálmi na inšpiráciu 

a pomoc v práci s oddielmi; zavedenie oceňovania dobrovoľníkov; žiadosť na táborové miesto Pacov 

na Sl. združenia CASD; neskracovanie formy výborov na jeden deň.  

 

Áčka pokračovali na troch oblastiach vo svojom tempe a programoch.  

Regionálne stretnutia vodcov sa zaoberali najmä situáciou v jednotlivých oddieloch a vzájomnou 

pomocou pri príprave aktivít, najmä spoločných.  

Víkendové školenie učiteľov DSŠ sa konalo 27. – 29.3.2015 v Račkovej doline za účasti 31 účastníkov.  

Výstava zdravia pre deti; spoločné zdieľanie sa; workshop pre učiteľky zameraný na hľadanie 

spôsobov, ako dať deťom priestor v zbore k službe; duchovné slovo; projekt Filipko a jeho využitie v 

DSŠ – bábky a pracovné zošity. Hovorili sme aj o myšlienkových mapách, ako mať rád svoju službu 

učiteľa, či využití projektu Filipko v DSŠ.  

Radcovský špeciál, 17. – 19.4.2015. Diskutovali sme o tom, ako fungujú na zboroch a v skupinkách 

a oddieloch; rozoberali tému kyberšikany detí na nete, pripravili nočnú bojovku a učili prvú pomoc. 

Na záver anketa.  

Špeciál vodcov, 1. – 3. 5.2015. Špeciál pre vodcov mal v tomto roku tému organizovanie 

cykloturistiky pre deti. Nepodarilo sa nám prizvať psychológa, ako sme riešili na výbore KPP.  

Česko – slovenský špeciál vodcov KP v Poloninách, 25. – 17.9.2015. Stretnutie, spoznanie a zblíženie 

vodcov, aj nových z oboch republík, výmena skúseností a pobyt v „nezvyčajnej“ prírode.  V nedeľu 

celodenný turistický pochod na najvýchodnejší vrch Slovenska – Kremenec a okruhom zostup cez 

Čierťaž do Novej Sedlice. Počasie nám moc neprialo... 

Výbor KPP, 23. – 25.október 2015. Únijný vedúci d. Čančík referoval o prebehnutých 

a pripravovaných aktivitách, najmä vodcovskom kurze 30+ a o finančnej podpore. Riešili sme 

inštruktorský kurz Masterguide; plán aktivít na rok 2016; pripravili náš vlastný grantový program na 

podporu dobrovoľníckych aktivít detí a dospelých; oboznámili sa s novým dobrovoľníckym 

doučovacím programom UZOL; riešili sme prípravu snemu KPP; camporeee SK 2016; radcovského 

kurzu, či 20.výročia KP na Slovensku.  
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Medzinárodné, Česko – Slovenské školenie učiteľov detí, 15.11.2015 v Českom Tešíne. Predstavovali 

sa nové vízie a formy práce s deťmi v jednotlivých štátoch. Učitelia dostali informácie o školení vo 

Florencii; bola daná ponuka na internetové štúdium učiteľov a vedúca DSŠ prezentovala sa oblasť tzv. 

generácie X a Y.  

Seminár pre učiteľov DSŠ, Vrútky 21.11.2015. Celoslovenského školenia sa zúčastnilo 23 učiteliek 

s ktorými sme hovorili na tému „Deti a naša dôvera“. Predstavili sme zámer obnoviť celoslovenskú 

súťaž v poznávaní Biblie s názvom „Biblický pátrač“. Učitelia sa naučili novú pieseň, oboznámili sme 

ich s novou web stránku a podporili jej návštevnosť magnetkou s adresou; dostali nové knihy pre 

prácu s deťmi a biblický atlas. Samozrejme mali aj praktickú workshopovú časť po jednotlivých 

kategóriách tried.  

 

B. Práca s deťmi 

OSP východ,  15.-17.5.2015 a 113 účastníkov v Kopytovskej doline. Zmyslom bolo stretnutie detí a ich 

motivácia k odvahe robiť správne rozhodnutia na príklade biblického príbehu o boji dobra a zla. 

Ukázať deťom pomocou nočnej hry ako ľahko je možné� robiť nerozvážne rozhodnutia pod vplyvom 

zlého príkladu. Tiež aj rozvíjanie zálesáckych zručností pomocou hier, pochodovej hry a bivakovania v 

prírode. 

OSP stred, 5.-7.6.2015, Pacov, 82 účastníkov. Program tohto OSP sa niesol v téme Tri groše. Prebehlo 

slávnostné oceňovanie „Srdce Pathfindera“; hry, spev, modlitby, scénky družín, bojová hra o putovný 

pohár, zameraná na tábornícke zručnosti. Súťažilo medzi sebou 6 družín. Na stanoviskách ich čakalo 

napr. rozpoznávanie liečivých byliniek, viazanie uzlov, morzeovka, zapaľovanie ohňa, a iné tábornícke 

zručnosti. víťazom sa stal oddiel Wapity z Lučenca.  

Tábor pre detí z korešpondenčného kurzu, 5.-12.7.2015. Cieľom tohtoročného tábora pre 39 detí 

bolo poskytnúť deťom zmysluplné využitie voľného času prázdnin so zaujímavými aktivitami 

a poučením do života. Ich poučenie formou scénok a príbehov z biblickej knihy Daniel, hier a výletov. 

Určite aj zlepšenie fyzickej i psychickej kondície, vytvorenie možností na nové priateľstvá a zážitky.  

Medzinárodný letný tábor camporee vo Švajčiarsku; 2. – 12. 8.2015 pre 48 účastníkov zo Slovenska. 

V množstve aktivít a súťaží mal náš tím na zodpovednosť 2 workshopy – varenia a ručné výrobky. Deti 

sa do nich aktívne zapájali. Bližšia družba bola tento rok s nemeckou delegáciou pathfinderov. 

V piatok večer sa konal krst niektorých pathfinderov, ktorí sa rozhodli odovzdať svoje životy Ježišovi 

Kristovi. Z našej česko-slovenskej delegácie boli dvaja, za Slovensko jedno dievča. Po skončení 

camporee sme ešte 2 dni zostali, aby sme navštívili nádherné hory okolo Jungfrau a na druhý deň aj 

zábavný park Conny Land.  

Múzička, Kežmarku sa tento rok nekonala pre vyťaženosť organizátora. Na regióne východ sa 

realizoval náhradná verzia v Prešove.  

Múzička v Lučenci sa tiež v r.2015 nekonala kvôli zmene termínu na jar, aby učitelia mali viac času na 

prípravu po letných prázdninách.  

Oddielové a družinové akcie – tábory, výlety, víkendovky. ... 
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6. Vízia na r.2016 
   
 Okrem zabehnutých pravidelných činností KPP nás začiatkom r.2016 čaká členská schôdza – 
snem KPP, kde budeme hodnotiť uplynulé dva roky smerovania a našej činnosti. Tiež schvaľovať 
dlhodobú koncepciu našej činnosti do budúcnosti, samozrejme voliť svojich zástupcov, či schvaľovať 
rozpočty.  
 Ďalej to bude kurz pre radcov, či spoločný česko-slovenský kurz pre vodcov, ktorí majú nad 30 
rokov.  
 Opäť nás čaká výročie KPP, ktoré pôsobí na Slovensku už 20 rokov! Bude to pre nás 
slávnostná príležitosť stretnúť sa, vidieť čo bolo a poďakovať za to Pánu Bohu.  
 Akcia, ktorá sa bude dotýkať asi každého z nás, bude príprava a realizácia celoslovenského 
letného tábora camporee a to ako  oddieloch, tak ako radcov, vodcov, či organizátorov vo výbore 
KPP. Verím, že sa spolu s deťmi pripravíme a prežijeme krásny príbeh o viere a odvahe.  
 Pripravujeme aj obnovenie biblickej súťaže pre deti s názvom „Biblický pátrač“. Bude 
prebiehať na dve kolá – v triede a celoslovensky. Veríme, že touto súťažou podporíme biblické 
vedomosti detí, aj ich záujem o túto knihu kníh.  
 Našou víziou na najbližšie dva roky je skvalitniť vzdelávanie v KPP, čo sledujeme aj v 
dlhodobom strategickom pláne KPP. V budúcom roku pripravíme a začneme realizovať inštruktorský 
kurz Masterguide, ktorý je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Klube pathfinder vo svete, no 
nám stále chýba. Budeme ho pripravovať a realizovať v spolupráci s českým KP a verím, že bude pre 
nás hodnotným vyvrcholením vzdelávacieho procesu a vyplnením potreby prípravy stálych 
inštruktorov pre naše kurzy. Dokončenie jeho prvého behu plánujeme na r.2017.  
 Tým najdôležitejším bude pre nás stále celoročný program osobného rozvoja mladých ľudí – 
Áčko, ktorého druhý beh bude v r. 2016 končiť a pred nami stojí otázka jeho pokračovania. Verím, že 
už máme pripravených mladých ľudí, ktorí budú schopní Áčka sami pripraviť a realizovať aspoň v 
troch hlavných regiónoch Slovenska. O tomto programe už všetci vieme a budeme sa snažiť posúvať 
ho už do konkrétnych miest a obcí.  
 Našou víziou je aj rozvoj spolupráce so Štúdiom Nádej, kde spolu chystáme sfilmovať dva 
príbehy zo života pathfinderov. Pre potreby práce s deťmi, najmä v oddelení DSŠ, sme sa dohodli, že 
v r.2016 vydá ŠN programy, ktoré sme navrhli za odd. detí: DVD Mimiškôlka 2. – vydanie v slovenčine; 
Reportáže zo života detí; Jesus, Bible story for Kids, dabing SK – nahovorené audio knihy: Detským 
srdiečkam 1,2,3; Medové príbehy a Alik a jazvec a nakoniec Primary videá zo série Grace link, dabing 
SK. Veríme, že sa to, pod Božím vedením, podarí a bude to povzbudením a obohatením pre ďalšiu 
prácu s deťmi v KPP. 

 

 

7. Záver 
 

Rok 2015 prebiehal v realizovaní bežných pravidelných aktivít a okrem toho sa nám darilo 

realizovať nové regionálne stretnutia vodcov KP s radcami, kvôli bližšej a užšej informovanosti 

a lepšej spolupráci.  

 Rád by som spomenul medzinárodný letný tábor pathfinderov vo Švajčiarsku, kde mali deti, 

radcovia i vodcovia výbornú príležitosť zažiť kultúry rôznych národov, spoločné stretnutia, rôzne 

workshopy a hry, ktoré u nás nemáme.  

V rámci česko-slovenskej spolupráce sme realizovali špeciál pre vodcov KP na Slovensku, 

v Poloninách.  
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To, čo sa nepodarilo boli festivaly detskej tvorby – Múzičky, kde na východe sa kvôli preťaženosti 

organizátorky konala náhradná verzia Múzičky  a v Lučenci organizátori preložili jesenný termín na 

jarný (2016) kvôli nedostatku času na prípravu detí po letných prázdninách.  

Uplynulé dvojročné obdobie prinieslo veľa hodnotných stretnutí, programov, a zážitkov vo 

formovaní detí a mladých ľudí, ich vodcov, radcov, či učiteľov. Ďakujem každému jednému z nich za 

ich snahu, obetavosť a ďakujem Pánu Bohu za Jeho vedenie a pomoc, ktorú nám pri tejto službe 

dáva. Ďakujem aj výboru, Slov. združenia CASD, MŠVVaŠ SR i sponzorom za ideovú a finančnú 

podporu našej práce. 

 

Jozef Plachý, predseda OZ KP 

Liptovský Mikuláš, 26. január 2016. 


