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Klub Prieskumník – Pathfinder je občianske združenie detí a mládeže, ktoré 
ponúka:
•  vyvážený rozvoj osobností detí a mládeže
• priateľstvá 
• poznávanie prírody 
• kresťanské hodnoty 
• bezpečné trávenie voľného času
• aktivity v klubovni, aj v prírode
• výlety, víkendovky
• letné i zimné tábory
• poučenie, i zábavu
• vedenie k zodpovednosti a službe druhým 
•  viac ako 20 rokov registrovanej činnosti v SR

Predstavenie

KPP má skvelých dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi, lebo:
•  majú srdce zapálené pre deti, či mladých ľudí 
•  sú školení v  akreditovaných programoch a  každoročne pravidelne 
vzdelávaní 
•  sme súčasťou celosvetovej rodiny klubov Pathfinder
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Deti a  mladí ľudia tu môžu poznávať sami seba, hľadať odpovede na svoje 
otázky, zažívať dobrodružstvo, či byť užitoční pre druhých. 
Preto: 
• ak hľadáte pre svoje deti bezpečné prostredie, ste na správnej adrese
• ak chcete, aby vaše deti zaujímavo a hodnotne trávili svoj voľný čas, a zdravo 
sa rozvíjali, môžete sa na nás obrátiť
• môžete sa pridať k oddielu detí, či skupine mládeže 
• kliknite na www.pathfinder.sk 
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Základné údaje
Názov: Klub Prieskumník – Pathfinder, o.z.

Sídlo: Cablkova 3, 821 04  Bratislava 

IČO: 35667729

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0001 7366 0285

Kontakty

Web: www.pathfinder.sk

e-mail: klub@pathfinder.sk

telefón: 02/4342 1360;  +421 915 693 872 

Korešpondenčná adresa: Cablkova 3, 821 04  Bratislava 

       Štatutárni zástupcovia

Predseda: Jozef Plachý 

Podpredseda: František Kolesár 

Hospodár: Zdenko Stiskala 

Projektový manažér: Janka Šolcová

Detská kresťanská škola: Lýdia Grešová

Riadiaci výbor:

Oddiely KPP: Mládež:

Jozef Plachý
Zdenko Stiskala
Jana Šolcová
Lýdia Grešová 
Matej Kulcsár
Jaroslav Bielik
František Turóci
Nicole Ilovičná
Marta Turóciová
Libor Malár 

František Kolesár
Michal Ondrušek 
Michal Jurečko
Milan Hudák
Michaela Pavlánová
Barbora Petrovičová
Noemi Šajbanová
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Organizačná štruktúra KPP

Snem

Riadiaci výbor

Oddiely

Stred

Banská Bystrica
Sv. Anton
Lučenec
Martin
Zvolen
Revúca

DKŠ

Východ

Prešov
Kežmarok

Košice 
Spišská Nová Ves

Rankovce
Rakúsy 

Červenica 

BA1, BA1, BnB, 
BB1,BB2,FL, KK, KE1, 

KE2, LV, LH, LM, LC, MT, 
MI, PN, PP, PB, PD, PO, 
PU, Rankovce, Rakúsy, 
RC, RS, RV, SE, TO, TN, 

TT, VA, ZM, ZV

Mládež

Západ

Bratislava
Považská Bystrica

Púchov
Vaďovce

BA, BB, KE, PP, PO, LC, 
TN, ZV...
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“Rok 2017 sa v  KPP niesol v  znamení vzdelávania nových 
vodcov a  lektorov, čo je pre naše občianské združenie 
veľmi dôležité a  hodnotné. Bez ich zapojenia by nebolo 
napredovania a  rozvoja našej služby deťom a  mladým 
ľuďom. Vnímal som aj kvalitnú spoluprácu s  českým KP 
pri príprave a  realizácii lektorského kurzu Master Guide 
a  spoločného camporee detí na Morave. A  určite chcem 
spomenúť prvé stretnutie podvýboru detskej kresťanskej 
školy, kde sa prejavila ochota a  osobné zapojenie učiteliek 
do smerovania a napredovania tohto odvetia práce s deťmi. 
Toto všetko ma veľmi teší a napĺňa dôverou v budúci vývoj 
KPP. Ďakujem každému, kto sa osobne zapája do toho, že 
KPP je organizáciou, ktorá napreduje v rozvoji službe deťom 
a mládeži.”
Jozef Plachý, predseda

František Kolesár, podpredseda 

“Aj vďaka Pathfinderu a rozbiehajúceho sa programu Junior 
mi rok 2017 otvoril dvere k  mnohým rodinám, priateľom 
a  deťom. Prežil som stretnutia s  ľuďmi, ktorí ma obohatili, 
urobili veselším a ktorým som mohol darovať kúsok svojho 
srdca. Môžem sa stotožniť so známym výrokom: „Skutočné 
hodnoty sú očiam neviditeľné“.”
Zdenko Stiskala, hospodár 

“V roku 2017 sa podarilo v KPP zrealizovať množstvo dobrých 
vecí (družinovky, tábory, oblastné akcie, mládežnícke akcie, 
školenia...) a  to aj vďaka Vám a  Vášmu postoju robiť niečo 
len tak, nezištne pre tých, ktorí boli okolo Vás. Veľmi si totiž 
uvedomujeme, že bez vás vedúci/vedúce, radcovia/radkyne, 
učitelia/učiteľky, mládežníci i deti, rodičia a priatelia, že bez 
Vás by Pathfinder v roku 2017 nebol.”
Jana Šolcová, projektová koordinátorka

Vedenie organizácie
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Cieľom OZ Klub Prieskumník – Pathfinder je realizovať kvalitnú 
a  systematickú prácu s  deťmi a  mládežou za účelom ich celkového 
osobnostného rozvoja, vedenia k  dôvere Pánu 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: 
•  Pravidelnou činnosťou s deťmi a mládežou v základných kolektívoch 
• Výchovných a  vzdelávacích kurzov mládežníckych vedúcich, mladých 
vedúcich a učiteľov detí 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, motivácie 
a súťažami detí v ich vedomostiach a zručnostiach.
• Oddielovými, oblastnými, 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 podujatí, ktoré umožňujú praktické dobrovoľnícke 
zapojenia mládeže.

 V  roku 2017 sme sa zamerali na pokračovanie realizácie aktuálneho 
strategického plánu KPP. Ide o strednodobý strategický plán, v ktorom sme 
sa zamerali aj na napĺňanie Stratégie 2020 Pre mládež. Prioritou v roku 2017 
bola výchova vedúcich, a to realizovaním vodcovského kurzu, a  spustenie 
Medzinárodného projektu Erasmus+ Masterguide (Inštruktorský kurz). 
Zároveň podpora pravidelnej činnosti s deťmi a mládežou a zefektívnenie 
manažmentu OZ. 

Poslanie organizácie
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Hlavnými aktivitami KPP sú:
• Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou.
• Výchova a  vzdelávanie mladých a  mládežníckych vedúcich – vodcov, 
radcov a učiteľov detí.
• Príprava a organizovanie príležitostných aktivít a podujatí pre deti.
• Príprava a organizovanie aktivít a podujatí pre mládež.

Základnou činnosťou o.z. je pravidelná a  systematická práca s  deťmi 
a  mládežou, organizovanou v  družinách/oddieloch/triedach/skupinách 
s  cieľom realizovať výchovno-vzdelávacie programy Klubu Prieskumník – 
Pathfinder. 
 Systematická práca s  deťmi a  mládežou (3 - 15 rokov)  v  družinách 
a  oddieloch  KPP  je celoročná systematická práca prostredníctvom 
výchovno-vzdelávacieho programu Stupne zdatnosti, ako aj nepravidelné 
aktivity (výlety, víkendovky, tábory, detské konferencie, festivaly a i.). Cieľom 
je podporiť všestranný rozvoj osobnosti v  oblastiach fyzickej zdatnosti, 
sociálnych zručností, táborníctva, poznávania Boha a  prírody, kreativity, 
etiky a hodnôt. 
 Detská kresťanská škola (DKŠ) je systematická práca s  deťmi 
a  mládežou, zameraná na rozvoj kresťanských a  biblických hodnôt 
prostredníctvom celoročnej činnosti s nimi. Cieľom je poskytnúť orientáciu 
v  kresťanských hodnotách, poznávať Bibliu, rozvinúť schopnosť myslenia, 
vyjadrenia a prezentácie svojich názorov, čo prispieva aj k rozvoju ľudských 
a občianskych práv.
 Systematická práca s mládežníkmi od 16 do 30 rokov. Cieľom celoročnej 
činnosti je posilniť rozvoj osobnosti, rozvoj vzťahu k  Bohu, prírode, rozvoj 
kľúčových kompetencií mladých ľudí v  prostredí mimo školy i  rodiny, a  aj 
prostredníctvom špecifických činností KPP, neformálneho vzdelávania 
a  iných projektových metód. Mladých ľudí vedieme k  dobrovoľníctvu 
a zapojeniu sa vo svojej komunite. 

Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou

Hlavné aktivity KPP
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753 členov a členiek

37 základných kolektívov

18 okresov Slovenska

2021 pravidelných stretnutí

47 letných a zimných táborov
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Oddiel je základným prvkom Klubu Prieskumník – Pathfinder. Tvoria ho deti, 
radcovia a dospelí vedúci a máva rôzny počet členov. Veľké oddiely sa delia na 
menšie družiny a to podľa veku. 
Obsah činnosti oddielu/družiny je určený spoločnými vzdelávacími programami 
„Stupne zdatnosti“ a „Odborky“. Stupne zdatnosti obsahujú 3 časti a napredujú 
podľa veku detí. Odborky sú založené na individuálnom výbere dieťaťa 
a samostatnom rozvoji až na veľmi kvalitnú úroveň. Okrem týchto programov 
je náplň schôdzok tvorená podľa schopností a  možností vedúcich a  detí 
v oddieloch. Medzi bežné aktivity patria klubové schôdzky, poznávanie prírody, 
ručná tvorivosť, hudba a spev, hry, pohybové aktivity, výlety, vzdelávanie, tábory 
a  podobne. Pre malé deti v  predškolskom veku pripravujeme samostatný 
nenáročný program malých pathfinderov. 

Oddiely

Činnosť
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Sú vrcholom v  práci s  deťmi počas roka. Poskytujú priestor na intenzívne 
pôsobenie medzi deťmi a vedúcimi a ponúkajú rôzne zážitky, sebaspoznávanie 
a  budovanie priateľstiev. Bývajú kvalitne tematicky pripravené, často formou 
celotáborovej etapovej hry.

Oddiely spolupracujú v rámci regiónov. Na Slovensku máme 3 regióny – východ, 
stred a  západ. Výsledkom tejto spolupráce je spoločná príprava a  realizácia 
akcií, ktoré majú tento regionálny charakter – OSP alebo Múzičiek. Tieto akcie 
sú tematicky zamerané a  snažia sa inšpirovať a  motivovať deti k  dobrému 
pokračovaniu na pathfinderskej ceste. Dôležitým efektom je aj rozvoj sociálnych 
kontaktov detí a mládeže a rozvoj ich osobnostných kvalít. Zúčastňujú sa aj deti 
a mládeže, ktoré doteraz nie sú organizované v  KPP. 
V  celoštátnych aktivitách prevažujú predovšetkým tie so vzdelávacím 
zameraním, ako sú kurzy pre radcov, vodcov a  učiteľov detí. Tiež pravidelné 
každoročné špeciálne školenia pre nich alebo lektorský kurz Master Guide. Na 
celoštátnej úrovni pravidelne organizujeme aj letný tábor pre deti, ktoré nemajú 
možnosť navštevovať oddiel KPP, a raz za štyri roky aj veľký spoločný letný tábor 
camporee. Takéto letné camporee organizujeme pravidelne aj v  spolupráci 
s českým KP a ich deťmi. 

Tábory

Akcie celoslovenské a regionálne
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Vodcovský kurz
V  r. 2017 sme organizovali 
vodcovský kurz, ktorého sa 
zúčastnilo 18 úspešných 
absolventov. Kurz vodcov je 
zameraný pre ľudí, ktorí majú 
záujem systematicky pracovať 
s  deťmi  KPP a  získať k  tomu 
kvalitné vzdelanie a  praktickú 
prípravu.

V  KPP pokladáme za veľmi dôležitú 
výchovu a  vzdelávanie mladých  
a  mládežníckych vedúcich (radcov 
a  vodcov). Máme vytvorený systematický 
vzdelávací program ktorý má tri stupne. 
Prvým stupňom je radcovský kurz, 
kde pripravujeme mladých vedúcich  
na kvalitnú spoluprácu s  vodcami a  časť 
práce s  deťmi. Druhým stupňom je 
vodcovský kurz a  tretím lektorský kurz 
Master Guide. Po úspešnom ukončení 
kurzov sú aktívni radcovia a  vodcovia 
každoročne vzdelávaní na špeciáloch, 
ktoré sú zároveň motivačnými stretnutiami 
v  práci s  deťmi. KPP má radcovský 
i vodcovský kurz akreditovaný pri MŠ SR. 

Vzdelávanie a podpora
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Kurz Master Guide

Učitelia DKŠ

Teší nás, že sa nám podarilo začať realizovať aj lektorský kurz Master Guide, 
a to v spolupráci s českým KP. Je systematickým riešením prípravy nových 
lektorov našich kurzov. V tomto roku sa ho zúčastňuje 6 vodcov. Ukončenie 
je naplánované na r. 2018.

V  oblasti učiteľov detí 
organizujeme  každoročne dve 
vzdelávania, jedno víkendové 
školenie a  jeden jednodňový 
seminár. Máme zabehnutý systém spolupráce vzdelávania s lektorkami z Českej 
republiky. Víkendové školenie sa konalo 31.3. – 2.4. 2017 v  Tatranskej Štrbe  
za účasti 36 dospelých a  24 detí. Cieľom školenia bol naučiť učiteľov detí 
v  Detských kresťanských školách (DKŠ) rozpoznať a  rozvíjať dary u  detí, 
inšpirovať ich novými nápadmi a  materiálmi, a  tiež vzájomné zdieľanie 
a motivácia učiteľov. Na jednodňovom seminári v Olomouci boli predstavené aj 
ukážky a materiály pre prácu s deťmi, aj nová obsahová forma e-learningového 
vzdelávania učiteľov a rodičov.
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Špeciál vodcov

Špeciál radcov

Špeciálu vodcov sa 
zúčastnilo 22 vodcov na 
chate Kané. Duševná 
časť mala psychologickú 
náplň o  práci s  ťažšie 
zvládnuteľnými deťmi 
a  praktická časť bola 
zameraná na nácvik 
lezenia – tentoraz  
na umelej stene.

Špeciál radcov sa konal 23. – 26.6.2017 v pohorí 
Čergov na východe Slovenska, na ktorom si 
25 účastníkov dobre overilo svoje turistické 
schopnosti, orientáciu a  tímovú spoluprácu  
pri putovaní v skupinách.
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OLD pathfinder

  Master Guide špeciál

OLD pathfinder je každoročné 
stretnutie najstarších vodcov, ktorí 
sa už nevenujú systematickej práci 
s  deťmi, ale sa príležitostne zapájajú 
do aktivít oddielov podľa potrieb. 
Tohtoročné plánované stretnutie sa 
však neuskutočnilo z dôvodu malého 
počtu prihlásených záujemcov.

Master Guide špeciál sa konal 20. – 
24.9.2017 v Rumunsku. Bol zameraný 
na tréning a  prax prežitia v  prírode. 
Zároveň sme získali aj poznatky 
o zaujímavých projektoch KP v Európe, 
ktoré sa dajú zúžitkovať v práci s deťmi 
a mládežou. Zo Slovenska sme vyslali 
3 zástupcov.
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Múzička v  Lučenci 22.apríla 2017 
mala tému „To ťa nezabije, On ťa 
posilní“ a pomáhala deťom v odvahe 
a  napredovaní. Zúčastnilo sa jej 200 
účastníkov zo stredného a západného 
Slovenska. Cieľom bolo rozvíjať 
nadanie detí v  rôznych umeleckých 
oblastiach a aktívne sa vedieť prejaviť 
k danej téme, čím sa posilňuje osobný 
rozvoj. Deti určite potešilo aj spoločné 
stretnutie s  deťmi zo vzdialenejších 
miest.

Muzička, 11. - 12. február 2017, 
Kežmarok. Tento rok sa východo-
slovenský regionálny festival detskej 
tvorby niesol v  téme: „Našiel si 
poklad?“. Cieľom akcie bolo stretnutie 
detí východného Slovenska a  ich 
hudobno-dramatická a  tvorivá 
prezentácia na zadanú tému. 
V  neposlednom rade vzájomné 
zdieľanie, inšpirácia, motivácia 
a  spoznávanie seba aj druhých. 
Zúčastnilo sa jej 192 detí a dospelých 
a premýšľali sme, aké poklady vlastne 
máme. Nedeľné doobedie vyplnilo 
sánkovanie na Hrebienku.

Muzička
Projekty a podujatia pre deti
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OSP stred, 2. – 4.6.2017, Pacov, 117 účastníkov. 
Víkendové stretnutie detí z oddielov stredného, aj 
západného Slovenska. Cieľom tohtoročného OSP 
s témou „Prejdi na druhú stranu“ bolo poukázať 
deťom na príbehy rôznych biblických hrdinov 
a  ich rozhodovanie sa medzi dvoma stranami. 
Tiež bolo našim cieľom vytvorenie príjemného 
kamarátskeho kolektívu detí a  utuženie 
tímového ducha a  spolupráce jednotlivých 
oddielov. Putovný pohár tentokrát dostali víťazi 
z oddielu Fatra, BB. Počas podujatia prebehlo aj 
oceňovanie dobrovoľníkov „Srdce pathfindera“.

OSP východ,  2. – 4.6.2017 sa opäť konalo  
na chate Dubník s témou „Vieš kto si?“. Hlavnou 
náplňou bolo stretnutie detí z východoslovenskej 
oblasti oddielov KPP a  poukázať na to, čím sú 
pathfinderi charakteristickí - sú čestní, milovníci 
prírody, múdri, spolupracujú a sú ochotní bojovať 
za správnu vec. Prakticky mali možnosť rozvíjať 
zálesácke zručnosti pomocou rôznych aktivít 
v prírode. V nedeľu na ihrisku v obci Červenica sme 
pripravili detský turnaj v netradičnej loptovej hre 
kinball. Tejto akcie sa zúčastnilo 83 účastníkov.

OSP
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Letný tábor DIK sa konal 2. – 9.júla 2017 na Pacove a mal tému „Veľké egyptské 
dobrodružstvo“. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom myšlienky založenej 
na príbehu Jozefa deťom pomôcť rozvinúť spravodlivé cítenie, dôveru 
v  Boha aj v  ťažkých situáciách, schopnosť odpúšťať si navzájom, a  zároveň 
prostredníctvom rôznorodých aktivít počas tábora zabezpečiť všestranný rozvoj 
detí v oblasti športu a pohybu, zručností (tvorivých i táborníckych), či talentu. 
Zúčastnilo sa ho 42 účastníkov najmä zo západného a stredného Slovenska.

Tábor DIK - detský internetový kurz

Celoslovenské kolo Biblického pátrača bolo realizované 28.5.2017. Predkolá 
realizujú učitelia s deťmi vo svojich školách a skupinách. Aj tento rok bola 
súčasťou besedy aj diskusia o  návrhoch rodičov a  učiteľov do ďalšieho 
ročníka súťaže. Pre súťažiacich boli pripravené aj hry po skončení písania 
testu. Tento rok sme prvýkrát otvorili túto súťaž aj pre mladých ľudí do 18 
rokov. Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže bolo odovzdanie diplomu 
a vecnej ceny, knihy od vydavateľstva Advent-Orion pre všetkých súťažiacich 
a  odovzdanie víťazných odznakov súťažiacim, ktorí dosiahli minimálne 
70%-tnú úspešnosť v  teste. Podujatia sa zúčastnilo 121 osôb, z  toho 87 
súťažiacich a všetci súťažiaci dosiahli v teste úspešnosť nad 60%, čo je veľmi 
dobrý výsledok.

Biblický pátrač
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Camporee

Camporee bolo medzinárodné 
a  konalo sa 20. – 27.augusta 2017 
v  rekreačnom stredisku Protivanov 
v ČR.  Cieľom bolo predstaviť deťom 
niektoré osobnosti reformácie – 
pri príležitosti tohtoročného 500. 
výročia reformácie vo svete, tiež 
skvalitniť vzťahy medzi deťmi zo 
Slovenka a  Česka a  ponúknuť 
deťom rôznorodé zážitkové aktivity, 
ktoré by sme v  slovenskom KPP 
nemohli zabezpečiť. Tohto letného 
tábora sa zúčastnilo 37 slovenských 
pathfinderov z celkového počtu 212 
účastníkov.
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ZETKO  dokončili v  roku 2017 na západnom Slovensku. Jeho zámerom je 
osobnostné budovanie a vzdelávanie mladých ľudí s dôrazom na zapojenie 
sa do života komunity. 

KPM – konferencia pre pracovníkov s mládežou, organizovaná OZ Kompas, sa 
konala 23.- 26.3.2017 v Žiline. Mala tému Odvážny krok a z našej organizácie 
sa tejto česko-slovenskej konferencie zúčastnilo 30 účastníkov. 

MTM, 24. -26. 3.2017 sa v Martine konal záver intenzívneho stretávania počas 
týždňa pre mladých ľudí, ktorí diskutovali a  modlili sa v  snahe o  osobnú 
duchovnú obnovu a zapojenie k zlepšeniu života tam, kde žijú. Zúčastnilo sa 
ho 120 účastníkov. 

YFJ – letný medzinárodný dobrovoľnícky program pre mládež zameraný na 
rozvoj sociálnych, komunikačných a vzťahových zručností vo vzťahu k Bohu 
a  k  ľuďom. Konal sa v  SR (Trenčín, Stará Turá, Púchov, Považská Bystrica) 
a zo Slovenska sa ho zúčastnilo 50 účastníkov. 

Kongres EUD mládeže, 1.-5.8.2017 - medzinárodný kongres pre mladých ľudí 
sa konal vo Valencii.

Podujatia pre mládež
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Východná Vysoká

Východná Vysoká – 8.-10.9.2017 s témou „Život, ktorý neťaží“ je víkendová 
akcia zameraná na rozvoj duchovnej, aj fyzickej aktivity. Konala sa tento rok 
v Kežmarku za účasti 180 mladých ľudí.
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Klub Prieskumník – Pathfinder je neziskovým občianskym združením, 
ktoré získava majetok pre svoju činnosť z  členských príspevkov, dotácií 
a sponzorských darov. Podstatná časť výdavkov na činnosť je krytá dotáciami 
Cirkvi adventistov s.d. a  štátnymi dotáciami MŠ SR. Výška členského 
príspevku sú 3 EUR za rok. Príjmy z 2 - 3% z príjmu a dary poskytujú ďalší 
prispievatelia. Hospodárenie podlieha našej vnútornej kontrole revíznou 
komisiou a tiež kontrole MŠ SR.

Základné ekonomické údaje
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Účet Názov účtu k 01.01.2017 k 31.12.2017
211 Pokladnica 469,43 2784,33

221 Bankové účty 17834,10 12023,96

Spolu 18303,53 14808,29

Účet Druh Suma
501 Spotreba materiálu 39838,86

502 Spotreba energie 64,23

512 Cestovné 9567,47

518 Ostatné služby 46113,45

549 Iné ostatné náklady 228,58

591 Daň z príjmov 0,17

Spolu 95812,76

Účet Druh Suma
644 Úroky 1,12

662 Prij. prísp. od iných organizácií 17237,00

663 Prij. prísp. od fyzických osôb 27980,28

664 Prijaté členské príspevky 1846,00

665 Príspevky z podielu zapl. dane 3110,57

691 Dotácie na prevádzku 42142,55

Spolu 92317,52

Správa o hospodárení za rok 2017

Výdaje

Príjmy
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“Počas prázdnin sa v termíne od 23. do 30. júla uskutočnil detský letný tábor 
s  názvom S  priateľom na ceste. Tábora sa zúčastnili deti vo veku od 6 do 
14 rokov. Celý týždeň nás rannými i  večernými zamysleniami sprevádzal 
príbeh Samuela s  myšlienkou kráčať na našej ceste s  Priateľom, ktorého 
poznal Samuel i  ďalší biblickí hrdinovia. Program jednotlivých dní sme sa 
snažili čo najviac priblížiť myšlienke nášho príbehu. Deti sa počas Izraelskej 
školy remesiel učili Bojovej príprave, rozoznávali liečivé bylinky, jazdili na 
„moderných koňoch“, pracovali s náradím a učili sa pripravovať si potravu. 
V  rámci poobedňajších aktivít si užili bojové hry, pri ktorých spoznávali 
priateľov vo svojej družine. Večerné programy boli pestré. Okrem veselých 
hier sme mohli byť súčasťou dvoch slávností v chráme, nechýbala nám ani 
nočná hra a táborové kino s popcornom. :-)
Táborový život bol pre nás všetkých – deti i  vedúcich – veľkým 
dobrodružstvom, kde sme spoznávali samých seba i  priateľov okolo nás. 
Veľkú radosť mám najmä z toho, že tábora sa mohli zúčastniť i viaceré deti, 
ktoré nie sú z našich zborov a niektoré z nich sa tu možno prvýkrát stretli 
s našim najlepším Priateľom.“

Michaela Kapustová

Letný tábor „S priateľom na ceste“

Očami účastníkov

“V termíne 27.12.2016 - 1.1.2017 sa na Pacove uskutočnila chata s názvom 
Zázraky sa dejú pre radcov a mladých ľudí z Klubu Pathfinder. Počas týchto 
dní sme prežili krásne chvíle pri spoločnom programe, ktorý bol tvorený 
z  bojových hier, spoločenských hier, prípravy fajného jedla, zaujímavých 
večerných programov – ázijský večer, ples, babinec a chlapinec, Silvestrovská 
zábava a iné. :-) Každé ráno sme sa stretli pri spoločnej pobožnosti na tému 
Zázraky, kde sme spolu diskutovali, modlili sa a  spievali piesne. Večerná 
pobožnosť bola formou filmu - Zázraky z  neba. Najzaujímavejšie na tejto 
chate bolo, že program a  celý chod chaty viedli radcovia, ktorí boli veľmi 
šikovní. Ďakujeme Pánu Bohu za tento príjemne strávený čas.” 

Michaela Kapustová

Zimná chata – „Zázraky sa dejú“
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Štatistika oddielov
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Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet vedúcich ZK 

vo veku do 15 rokov vrátane
0 1 1 1 0 1 0 1

Počet vedúcich ZK 
vo veku 16 – 17 rokov

1 1 0 0 1 2 1 1

Počet vedúcich ZK 
vo veku 18 - 30 rokov

16 10 13 13 13 10 11 11

Počet vedúcich ZK 
vo veku od 31 rokov vrátane

19 21 22 19 20 24 27 27

Počet všetkých dobrovoľníkov 
na základe Info Listu všetkých ZK

135 116 153 140 137 112 5

Počet vedúcich a dobrovoľníkov
základných kolektívov (ZK)
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Prehľad lokálnych akcií KPP

Dátum Oddiel Názov akcie Miesto 
Počet 
účastníkov

1.-6.1. Kondor Niekde na začiatku Liptovský Hrádok 29

2.-5.1. Tatranský kamzík Čo je to láska Podbanské 14

2.-8.1. Ohnivý opál Expedícia v čase Dubník 39

5.-8.1. Ľadový štít Cesta za knihou Ždiar 25

8.1. Pumy Novoročný večer Koš 22

21.1. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

21.1. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 50

24.1. Ľadový štít Športové hry Kežmarok 32

28.1. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

31.1. Fatra Korčuľovanie Banská Bystrica 12

2.-4.2. Ohnivý opál Istota Prešov 28 

4.2. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

8.2. Lesní banditi Malý princ Rankovce 29 

9.2. Ohnivý opál Výjavy Prešov 25

11.-12.2. Ľadový štít Múzička Kežmarok 192

11.2. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

14.2. Ohnivý opál Ľúbi – neľúbi Prešov 19

16.2. Veverice Športový večer Považská Bystrica 7

18.2. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

21.2. Športové hry Športové hry Kežmarok 28

25.2. Wapity Telocvičňa Lučenec 15 

25.2. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 72

3.-6.3. Tatranský kamzík Spoznaj svojho 
priateľa Podbanské 13 

9.-12-3. Devleskere čave Chata Podbanské 9
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11.3. Wapity Telocvičňa Lučenec 14

18.-19.3. Ľadový štít Jarná výšlap Tatranská kotlina 15 

18.3. Wapity Telocvičňa Lučenec 15 

20.3. Ľadový štít Športové hry Kežmarok 31

25.3. Wapity Telocvičňa Lučenec 15

1.4. Wapity Telocvičňa Lučenec 15 

13.-14.3. Ohnivý opál Vyšli a boli spolu Prešov 32 

15.4. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 84

27.4. Ohnivý opál Safari Prešov 19 

8.5. Veverice Čachtický hrad Čachtice 22 

26.-28.5. Ohnivý opál Víkendovka otcov Podbanské 16

26.5. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 150

11.6. BB mládež Florbal cup Banská Bystrica 81 

23.6. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 97

2.-9.7. Výbor KPP
Egyptské 
dobrodružstvo 

Pacov 42

2.-12.7. Ľadový štít Terra inkognita Teplice nad Metují 26

2.-8.7. Fatra Rodina Podhájska 24 

5.7. Veverice Na raftoch Strečno 53

6.-13.7. Trpaslíci Priateľstvo Klenovec 12

10.-19.7. Devleskere čave Letný tábor Pacov 20

12.-23.7. Ohnivý opál Brána Dubník 75 

14.7. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 178

16.-23.7. Trpaslíci Priateľstvo Revúca 24 

23.-30.7. Fatra S priateľom na ceste Pacov 49 

28.7. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 143

7.-11.8. Permoníci Farebný svet Svätý Anton 34 

20.-27.8. Výbor KPP ČS camporee Protivanov (ČR) 37

25.-29.8. Ohnivý opál 
Rozlúčka 
s prázdninami 

Vavrišovo 41 
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26.-29.8. Mládež BB Váh Liptovský Hrádok 12 

30.8.-1.9. Jazdci Nie si sám Dravce 21

30.-31.8. Ohnivý opál Potáborová párty Prešov 25 

31.8.-3.9. Ohnivý opál Letná chata Letanovce 14 

8.-10.9. Ústredie BA Východná Vysoká Mlynčeky 183 

16.9. Veverice Večer chvál Považská Bystrica 67 

1.10. BB mládež Futbal cup Banská Bystrica 57

13.-15.10. Tatranský kamzík Prečo ... Podbanské 10

27.10.-1.11. Pumy Chata Liptovský Mikuláš 18 

27.10.- 30.10. Ohnivý opál Úniková cesta Bardejov 19 

29.10.-1.11. Ľadový štít Cesta na Aljašku Vysoké Tatry 10 

3.-4.11. Fatra Deň pathfinderov Banská Bystrica 100 

4.-5.11. Fatra Nedaj sa odradiť Banská Bystrica 
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Vzdelávacie akcie

Porady a výbory 

Vzdelávacie a poradné programy

Dátum Názov akcie Miesto 
Počet 
účastníkov

27.-29.1. Kurz vodcov I. Vavrišovo 26

17.-19.3. Kurz vodcov II. Vavrišovo 21

5.-8.5. Kurz vodcov III. Vavrišovo 20

16.-19.2. Master Guide I. Dolní Bečva 10

19.-22.10. Master Guide II. Oščadnica 8 

31.3.-2.4. Školenie učiteľov Tatranská Štrba 60

19.-21.5. Špeciál vodcov Fričovce 16

28.5. Biblický pátrač Banská Bystrica 121

23.-26.6. Špeciál radcov Čergov 25

20.-28.9. Master Guide špeciál Rumunsko 3

Názov Počet Miesto Organizátor 
Riadiaci výbor 2x Ban.Bystrica, Kežmarok Výbor KPP

Oblastné stretnutia  3x PB, BB, PO Výbor KPP

Príprava ČS camporee 3x Ostrava, Protivanov Výbor KPP

Výbor pre DKŠ 1x Banská Bystrica Výbor DKŠ
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Informačné aktivity (kampane, festivaly aktivít a pod.): 1 0 1 100 0 100
Jednodňové podujatia pre deti a mládež: 61 0 61 2361 0 2361

Medzinárodné aktivity: 1 0 1 3 0 3
Pobytové podujatie realizované v SR bez zahraničnej 

účasti: 47 0 47 1398 0 1398

Pobytové podujatie realizované v SR  
so zahraničnnou účasťou: 0 0 0 0 0 0

Pobytové podujatie realizované v zahraničí: 4 0 4 88 0 88
Viacdňové podujatia pre deti a mládež: 1 0 1 34 0 34

Vzdelávacie podujatie pre členov žiadateľa: 2 0 2 308 0 308
Vzdelávacie podujatie pre dobrovoľníkov: 1 0 1 25 0 25

Vzdelávacie podujatie pre vedúcich základných zlo-
žiek žiadateľa: 6 0 6 159 0 159

Spolu: 124 0 124 4476 0 4476

Kategória podujatia:
Medzinárodné: 6 0 6 250 0 250

Národné: 14 0 14 724 0 724
Regionálne: 104 0 104 3502 0 3502

Spolu: 124 0 124 4476 0 4476

Podujatia

V štatistikách sú započítané všetky podujatia, ktoré majú začiatok a koniec podujatia 
v danom zvolenom roku (tj. od 1/1/2017 0:00:00 do 31/12/2017 23:59:59).  

Podujatia, ktoré majú trvanie na prelome rokov v štatistikách započítané niesú.
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Napĺňanie misie a strategických cieľov KPP
V súčasnosti prebieha dokončovanie aktivít a vyhodnocovanie napĺňania 

jednotlivých cieľov v  strategickom pláne, evalvácia už naplnených kritérií, 
a  zároveň zber údajov a  mapovanie potrieb členov, detí a  mladých ľudí, 
mladých a  mládežníckych vedúcich a  pracovníkov s  mládežou pre tvorbu 
novej stratégie. 

Viesť a realizovať efektívny manažment OZ

V  roku 2017 sme  realizovali spoločné rozhodovanie v  riadení OZ KPP 
prácou členov zvoleného výboru (získavanie podnetov, spolurozhodovanie, 
plánovanie a  realizácia aktivít, oboznamovanie s  výsledkami jednaní a i.) 
a  okrem výborov sme zrealizovali v  roku 2017 oblastné stretnutia vedúcich, 
ktorí formulovali a realizovali svoje požiadavky, návrhy, zlepšenia KPP, s cieľom 
vzájomnej spolupráce medzi oddielmi. 

V  rámci ujasnenia úloh a  kompetencií sme dokončili profil a  náplň 
členov riadiaceho výboru, vytvorili sme tím a  tvoríme prieskumný nástroj 
na prípravu nového strategického plánu. Do prieskumu budú zapojení 
terajší členovia výboru a všetci vodcovia, ktorí budú mať záujem podieľať sa  
na formovaní nového strategického plánu. V  rámci jasných pravidiel 
hodnotenia strategického cieľa sme vytvorili systém zbierania spätnej väzby 
a hodnotení po každej aktivite KPP.
 Pre efektívny manažment učiteľov detí sa nám podarilo zrealizovať prvé 
stretnutie výboru učiteľov (podsekcia riadiaceho výboru), kde sme spolu riešili:
•  školenia pre učiteľov – aktuálne témy, miesta a aktivity 
• vedomostnú súťaž „Biblický pátrač“ – študované knihy,  pravidlá a   forma  
testov
• Múzičky – forma vyhodnocovania príspevkov, čo ďalej s  nacvičeným 
programom
• oceňovanie učiteľov  cenou RYHY
• príprava materiálov a výber pomôcok podľa reálnych potrieb učiteľov

 Očakávanými výsledkami práce výboru sú školenia viac prispôsobované 
učiteľom, príprava pomôcok a  materiálov, o  ktoré majú záujem, a  prehľad 
učiteľov o nasmerovaní DKŠ, aj o pripravovaných materiáloch. 
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Udržať množstvo a kvalitu ponúkaných voľno-
časových aktivít pre deti a mládež

 Udržali sme pravidelnú a  systematickú činnosť s  kolektívmi detí 
a  mládeže v  rámci rôznych miest SR oproti roku 2016. Pokračovali sme 
v realizácii novej celoslovenskej vedomostnej biblickej súťaže, do ktorej sa 
zapojilo 121 detí a mladých ľudí. Na základe dobrých skúseností s programom 
Zetko (teeneger) na východe Slovenska sa táto aktivita začala realizovať aj 
na západnom regióne. Tento rok sme okrem množstva oddielových táborov 
spolurealizovali aj medzinárodné camporee v českej republike s tematikou 
pri príležitosti 500.výročia reformácie a s účasťou 212 účastníkov, z toho 37 
zo Slovenska. Podrobnejšie je to ukázané v grafoch uvedených vyššie. 

Vybudovať exkluzivitu OZ 
zlepšením povedomia 

o aktivitách a činnosti KPP 

 Okrem pravidelnej aktualizácie 
propagačných a  PR nástrojov (letáky, weby, 
reklamné predmety a i.) sme v tomto roku pre 
náš youtube kanál a  facebookovú stránku 
našli nové dobrovoľníčky na spoluprácu pri 
jeho napĺňaní a aktualizácii obsahu.
 Podali sme žiadosť o spoluprácu s DofE 
pre osobnostné napredovanie našich 
mladých vedúcich a  skvalitnenie nášho 
koučingu.  Naša žiadosť bola prijatá. 
 V roku 2017 sme v spolupráci so Štúdiom 
Nádej vydali ďalšie 2 DVD s  názvom „Ježiš, 
biblické príbehy pre deti“, ktoré sú určené pre 
predškolskú a mladšiu školskú kategóriu detí. 
Tiež aj CD „Medové príbehy“, čo je audiokniha 
určená rovnakej vekovej kategórii. 
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 Stali sme sa partnerom v  Týždni dobrovoľníctva v  BBSK (v  rámci tejto 
kampane sme boli hosťami v  Rádiu Slovensko) v  projekte Daruj knihu 
(v spolupráci s komunitnou Nadáciu Zdravé mesto).
Zúčastnili sme sa verejnej prezentácie organizácií pracujúcich s  deťmi 
a mládežou KPP v Slovenskom inštitúte mládeže – Iuventa, mali sme 1 článok 
v médiách o dobrovoľníkoch, boli sme súčasť festivalu ŠPUNTI (festival pre 
rodiny).
 V  spolupráci s  bratislavským dobrovoľníckym centrom sme natočili 
spot o dobrovoľníctve „Zaži talent“ a v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva 
v  Banskej Bystrici sme natočili spot o  našom dlhodobom dobrovoľníkovi 
Ferkovi Turóciovi v rámci série „Neobyčajné príbehy.“
Boli sme tiež prizvaní do tvorby SPRÁVY O  MLÁDEŽI za roky 2015-2017 
a  zúčastňujeme sa tvorby Koncepcie výchovy k  dobrovoľníctvu detí 
a mládeže.
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V  rámci uznávania zručností 
a  vedomostí získaných prostredníctvom 
dobrovoľníctva v KPP sme využili možnosť 
zapojiť našu organizáciu do projektu 
Platformy dobrovoľníckych centier 
a  organizácií, ktorá v  rámci projektu 
D-zručnosti pre zamestnanie spolupracuje 
s  Univerzitou Mateja Bela v  Banskej 
Bystrici. Tento projekt je prístupný všetkým 
neziskovým organizáciám pracujúcim 
s dobrovoľníkmi.  Momentálne je 5 našich 
dobrovoľníkov v  posudzovaní komisie, 
a  aktuálne prebieha kooordinácia 
desiatich ďalších mládežníckych 
vedúcich, ktorí sa zapájajú do tohto 
projektu. 

Pre detskú kresťanskú školu sme 
realizovali víkendové školenie učiteľov 
detí za účasti 19 učiteľov, a  tiež jesenný 
seminár za účasti 36 osôb a v spolupráci 
so slovenským psychológom a  českou 
lektorkou. V  roku 2017 plánuje spustiť 

Zvýšiť kompetencie mládežníckych vedúcich 
a pracovníkov s mládežou potrebných pre 

prácu s deťmi a mládežou, v oblasti prípravy 
a spoluorganizovania mládežníckych aktivít

Zrealizovali sme plánované systematické školenia pre mládežníckych 
vedúcich a  pracovníkov s  mládežou. Prítomný bol aj psychológ, ktorý 
preberal oblasť problémového správania detí. 

Podarilo sa nám začať realizovať nový inštruktorský kurz Master Guide, 
ktorý je určený na prípravu lektorov našich mládežníckych a  mladých 
vedúcich. Realizujeme ho v  spolupráci s  českým KP a  zo Slovenka sa ho 
zúčastňuje 6 vodcov. Jeho dokončenie je naplánované na r. 2018. 
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akreditovaný Kurz vodcov a  pravidelný monitoring na potreby realizácie 
školení. 

V rámci práce s mládežou vznikol projekt Livin, ktorý bude pokračovať 
novou formou v  príprave mládežníckych vedúcich (rozvoj osobnosti, 
zručností a postojov).

Na konci roku 2017 sme sa zapojili do programu Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburgu (DofE) a aktuálne sú v našom o.z. traja zaškolení vedúci 
programu a tiež školiteľ dobrodružnej expedície, z toho jedna pracovníčka 
s mládežou je aj lektorkou programu DofE.  

Do viacerých vzdelávacích aktivít pre vedúcich, mládežníckych 
vedúcich i radcov, sme prizvali expertov z jednotlivých oblastí : psychológia, 
dobrovoľníctvo, supervízia a soft skills, mentoring a i.

Zvýšiť počet aktivít pre verejnosť a nečlenov OZ 
a rozvíjať dobrovoľnícke aktivity členov KPP

Viaceré prebiehajúce aktivity zmerali aj na podujatia pre verejnosť, ako 
napr. Deň Pathfinderov, návštevy Domova seniorov a iných zariadení.  

V  Považskej Bystrici realizovali hudobné večery pre verejnosť až 7 x 
(country-folková skupina Ženáči, mládežnícka kapela, Slamkovci, Lámačské 
chvály, Jindra Černohorský, Timothy, BCC worship) . V  náväznosti na už 
tradičnú júnovú cyklistickú akciu „Na bicykloch okolo priehrady“ vznikol 
1.ročník jesennej verzie tejto akcie (10.9.2017). Nové boli aj workshopy 
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o zdraví, či „Dni zdravia“ organizované v PB v  júli tohto roka. Niekoľkokrát 
počas roka sme dali k  dispozícii veľký nafukovací hrad a  stolný futbal pre 
verejnosť. 

Taktiež boli zrealizované zabehnuté verejné akcie týkajúcich sa splavu 
riek na raftoch (Na raftoch okolo Strečna, Splav Dunajca pre deti rodičov a i.)

Zvýšiť počet základných kolektívov, ktoré 
budú spolupracovať s mestom/samosprávou, 

školami/mlád. organizáciami za účelom 
posilnenia postavenia mladých ľudí 

v spoločnosti

 Uvedený strategický cieľ sa nám podarilo naplniť v  roku 2015, preto 
sme sa v roku 2017 zamerali najmä na podporu udržania spolupráce našich 
základných kolektívov so základnými školami v Kežmarku, Starej Turej, Sv. 
Antone) , kde bol opäť zrealizovaný aj denný letný tábor pre deti. V Banskej 
Bystrici sme naďalej aktívne spolupracovali s  mestským zariadením 
sociálnych služieb - Nízkoprahové centrum Kotvička, ale v  roku 2017 
prebehla spolupráca aj s deťmi z Núdzového bývania, ktoré boli účastníkmi 
na letnom tábore oddielu FATRA z Banskej Bystrice.

Zvýšiť počet zapojených členov OZ  
do fungovania OZ KPP a rozdelenie úloh 

 Tento strategický cieľ sa nám podarilo systematicky vyriešiť zmenou 
stanov nášho OZ v  r. 2016, a  to vytvorením možnosti väčšieho zapojenia 
členov ako delegátov na sneme OZ. 
 Naďalej sme rozvíjali regionálne stretávania vedúcich, aby mali vytvorený 
priestor na zapojenie do veľkých aktivít a vzájomnej pomoci s úlohami. 
V roku 2017 sme vytvorili podvýbor riadiaceho výboru pre učiteľov detských 
kresťanských škôl, ktorý mal svoje prvé pracovné stretnutie. V  roku 2018 
plánujeme dotvoriť profil člena aj pre ďalšie oddelenia (kresťanské školy, 
mládežnícky výbor). 
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Štatistiky členov za rok 2017: 
 

Zvýšiť kvalitu materiálov a výchovno-
vzdelávacích programov OZ KPP

 Pre zlepšenie materiálov pri vyučovaní detí sme vydali plnofarebný 
plagát biblických dejín a hlavne novú učebnicu pre deti Kľúče  C1. Učebnica 
Kľúče C2 a  obe príručky k  učebniciam pre učiteľov sú v  príprave. Ďalej 
aktualizované Denníčky, samolepky a nové omaľovánky k rade Grace link. 

Nepodaril sa nám preklad materiálu práce s  juniormi (0-5 rokov) zo 
španielčiny z dôvodu nedodržania termínu zo strany prekladateľa. Hľadáme 
iné riešenie a  to buď prekladom z  iného jazyka alebo aj použitím českej 
metodiky pre túto vekovú kategóriu. 

Vďaka spolupráci s českým KP sme distribuovali metodické materiály: 
rozdelené do 3 vekových kategórií: http://www.pathfinder.cz/vzdelavani/
metodika/.   Nová je metodika pre prácu s  deťmi v  predškolskom veku – 
„Broučci“. Materiál o duchovnej výchove v KP s názvom „Cesta ke světlu – 
sedm barev duhy“.

Kategória: Počet:
Počet členov do 30 rokov veku vrátane: 554
z toho vo veku do 15 rokov vrátane: 308
z toho vo veku 16 – 19 rokov vrátane: 109
z toho vo veku 20 – 26 rokov vrátane: 91
z toho vo veku 27 – 30 rokov vrátane: 46
Počet členov nad 30 rokov: 196
Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane: 92
Spolu všetkých členov: 750
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Zlepšiť vzájomnú spoluprácu a  komunikáciu 
medzi základnými kolektívmi

Na webovej stránke Klubu Pathfinder sme doplňovali sekciu prístupnú 
vedúcim na možnosť zdieľania informácií, materiálov a iných pomôcok pri 
práci s deťmi a mládežou. 

V  príprave a  organizácií regionálnych a  oblastných aktivít/akcií sme 
zorganizovali aj tento rok rozbiehajúce sa regionálne stretnutia, ktoré 
zlepšujú spoluprácu a  komunikáciu medzi jednotlivými mládežníckymi 
vedúcimi a vedúci z oblastí. 

Zlepšiť koordináciu projektov a zvýšiť zapojenie 
OZ KPP do cenených projektov, zviditeľniť 

a efektívniť medzinárodnú spoluprácu 

Propagovali sme možnosti zapojenia sa do výziev a  projektov 
podporujúcich prácu s deťmi a mládežou. Bola poskytnutá jedna odborná 
konzultácia pri písaní projektu s komunitným charakterom v nadácii Zdravé 
mesto. Vypracovali sme v  spolupráci s  českým KPP a  získali financovanie 
medzinárodného projektu Erasmus+. 

Tento rok sme sa zúčastnili aj medzinárodného projektu pre vodcov 
KPP v Rumunsku, ktorý bol zameraný na survival a tiež vzájomné zblíženie, 
v  rámci facebook stránky sme vytvorili samostatný album, kde sme 
prezentovali stretnutie.
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Podpora participácie mladých ľudí 

Využili sme možnosť spolupráce na rôznych projektoch zameraných  
na zber názorov a postrehov mladých ľudí, prezentáciu dobrých príkladov 
praxe prostredníctvom prezentácie mladých vedúcich a  mládežníckych 
vedúcich na verejných fórach a  konferenciách. V  rámci spolupráce 
s  Platformou dobrovoľníckych centier a  organizácií sme v  apríli  2017  
spolupracovali na medzinárodnej konferencii „Koordinátor dobrovoľníkov, 
ako profesia- ideál či realita?,“ kde sme mali možnosť zapojiť 1 mládežníckeho 
vedúceho (dobrovoľníka) do pozvanej prednášky, prezentujúcej príklad 
dobrej praxe a  diskusie s  predstaviteľmi z  rôznych sektorov o  pozícii 
koordinátorov. 

V  spolupráci s  Centrom dobrovoľníctva v  Banskej Bystrici sme sa 
zapojili do fokusovej skupiny na tému novovynárajúce sa potreby detí 
a  mládeže, ako účastníci tejto skupiny (4 pathfinderi vo veku od 14 do 16 
rokov) a 1 pracovníčka s mládežou sa stala partnerkou v rámci projektu v roli 
výskumníčky a facilitátorky fokusovej skupiny. 

V  roku 2017 sa Klub Pathfinder zapojil do projektu Rady mládeže 
Slovenska - Štrukturovaný dialóg, v  rámci ktorého sme okrem zaškolenia 
stihli v roku 2017 zrealizovať jednu focusovú diskusnú skupinu.
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Rozvoj dobrovoľníckych príležitostí 
a programov 

Interný grant ŠTARTÉR úspešne prebieha už tretí rok. V roku 2017 bolo 
zrealizovaných 10 dobrovoľníckych projektov. Zapojení boli mládežnícky 
vedúci, jedna neformálna skupina detí a  mladých ľudí a  celé základné 
kolektívy. Dobrovoľníckymi projektmi boli najmä pomoc psom v  útulku, 
pomoc chudobným, pomoc mnohodetným rodinám s  úpravou okolia 
a domu, práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia.

I  naďalej ponúkame implementáciu vypracovaného dobrovoľníckeho 
programu UZOL, zameraný na pomoc s  doučovaním detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.
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Rozvoj v oblasti zdravia a zdravého životného 
štýlu 

V rámci cieľa prepojiť nami organizované športové podujatia s ďalšími 
organizáciami sme v  2017 podporili rozbehnuté športové podujatia, ako 
napríklad Volejbalový turnaj Tofu Cup (kde sa zúčastnilo 64 účastníkov), 
pokračujeme v spolupráci s firmou Alfa Bio - Lunter, ktorá prevzala aj záštitu 
nad týmito turnajmi do budúcnosti. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 
8 tímov, spolu 70 účastníkov a  priaznivcov tohto športu. Tu sa nadviazala 
spolupráca s OZ Život a zdravie. Floorbalový turnaj 2017 za účasti 10 tímov, 
kde sa vytvorila dobrá spolupráca medzi OZ KPP a skupinami z 2 základných 
škôl (Revúca, Banská Bystrica). Ako už aj spomínané akcie na bicykli okolo 
priehrady (2x v roku 2017) a na raftoch okolo Strečna, splav Dunajca. 
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Vízia na rok 2018
Hlavnou víziou na r. 2018 je nastaviť nový strategický plán reflektujúci potreby 

našich základných kolektívov, vedúcich, mládežníkov, detí. Vnímame nástup 
nových foriem, ktoré vyplývajú z   prepojenia s aktuálnymi potrebami jednotlivých 
základných kolektívov a komunitou, ktorej sú súčasťou (napr. Rodinný pathfinder, 
Mimi pathfinder, Pathfinder so spolužiakmi, Pathfinder so základnými školami a i.).  

Plánujeme pokračovať v  rozvoji OZ aj doplnením 3.stupňa systematického 
vzdelávania lektorského kurzu, tzv. Master Guide,  a  v  rozvoji v  oblasti ponuky 
materiálov a  médií pre detskú kresťanskú školu. Medzi hlavné aktivity roku 2018 
patrí snem KPP, ako stretnutie zástupov oddielov a  skupín na najvyššom orgáne 
OZ a pre staršiu mládež chceme začať očakávané vzdelávanie v rôznych oblastiach  
s názvom Livin.

Okrem bežne zabehnutých ročných akcií plánujeme v r. 2018:
• zorganizovať kurz pre mladých vedúcich – radcov 
• pre staršiu mládež pripravujeme s českou stranou kongres mládeže v ČR
•  Česko – Slovenský špeciál vodcov ako príprava na európske camporee v r. 2019
• máme zámer obnoviť konanie OSD v západoslovenskom regióne 

Pre detské kresťanské školy plánujeme vydať v spolupráci so Štúdiom Nádej: 
• DVD Bible = krátke (3 minútové) príbehy o  biblických postavách určené  
pre predškolský  a mladší školský vek.
• Bugtime Adventures = 13 príbehov kde sa biblický príbeh prelína s  príbehom 
chrobáčikov. 
• Bible for Kids  (Life.Church) - nadabovať interaktívnu aplikáciu pre menšie deti 
v slovenčine. V roku 2017 nám vydavateľ nevyhovel kvôli vyťaženiu kapacít. 
• Nahovoriť na CD audioknihu „O hviezdičkách a škriatkoch“. 
• Nadabovať Primary videá zo série Grace link pre menšie deti.

Veríme, že sa to podarí a  bude to povzbudením a  obohatením pre ďalšiu prácu 
s deťmi v KPP.
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Poďakovanie
 Rok 2017 bol pre nás vzácny aj v začatí realizácie nového lektorského kurzu 
Master Guide, tiež realizácii akreditovaného kurzu pre mládežníckych vedúcich 
– vodcov, v usporiadaní ČS letného camporee na Morave, mládežníckej letnej 
aktivity mládeže YFJ a účasti na medzinárodnom kongrese mládeže v Valencii.  
Skupina nových mladých dobrovoľníkov pre prácu s  deťmi a  mladými ľuďmi 
je výborným základom pre pokračovanie a rozvoj našej dobrovoľníckej služby. 
Rovnako aj medzinárodné kontakty sú vzájomným obohatením pre vedúcich, 
deti, aj mladých ľudí najpríbuznejších krajín.
 Tiež rozvíjajúca sa tvorba programov a  materiálov na CD a  DVD pre deti, 
v spolupráci so Štúdiom Nádej, nás veľmi teší a obohacuje. 
 Dlhodobo spolupracujeme aj so zástupcom Ministerstva školstva SR – 
Iuventou na podpore a  skvalitňovaní našej práce s  deťmi a  mládežou. Táto 
spolupráca nás motivuje skvalitňovať naše OZ ako organizáciu po všetkých 
stránkach a tým aj lepšie pracovať s našimi dobrovoľníkmi, s deťmi a mládežou. 
Od štátu prijímame aj finančné dotácie na podporu našej práce ako vyjadrenie 
dobrej spolupráce.
 Aj v tomto roku sa veľmi snažili naši učitelia, vedúci, naši mladí a mládežnícki 
vedúci v rôznych dobrovoľníckych činnostiach, aby priniesli deťom a mladým 
ľuďom kvalitné využitie voľného času a zmysluplné smerovanie do ich životov. 
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 vedeniu, Slov. združenia CASD, MŠVVaŠ SR – Iuvente, i  našim sponzorom  
za ideovú a finančnú podporu našej práce.

Jozef Plachý, predseda OZ KPP
Liptovský Mikuláš, 16. január 2018
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