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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 práca s deťmi a mládežou za 

účelom ich výchovy 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 a mladých vedúcich 

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 a súťažami ZK 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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Podľa rozhodnutia snemu KP sme v rokoch 2012 – 2013 zamerali  svoju činnosť na realizáciu 

novej koncepcie práce s mládežou. Ide o strednodobý strategický plán so zmenou 

vzdelávania a výchovy mladých vedúcich a mládežníckych vodcov a tiež zmenou spôsobu 

práce 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. Tento program voláme Áčko.  

 

 

 

3. Finančné hospodárenie 

 

SKUTOČNÉ PRÍJMY v EUR 

 Dotácia z MŠVVaŠ SR (programy ADAM): 16533.00 

 Dotácia z iných štátnych orgánov: 0.00 

 Členské príspevky: 1916.00 

 Úroky z vkladov: 1.96 

 Ostatné príjmy: 67347.52 

PRÍJMY CELKOM: 85798.48 

 

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:   99597.71    16533.0 

z toho: 

 – reprezentačné výdavky:  0.00    0.00 

 – dohody o prácach mimo pracovného pomeru: 0.00  0.00 

 – bežné transfery:   0.00    0.00 

 

VÝDAVKY CELKOM:   99597.71    16533.00 
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4. Hlavné aktivity 

 

A. Výchova a vzdelávanie vodcov, radcov a učiteľov detí  

 

Výbor KPP, 18. – 20. 1.2013. V smerovaní KP zameranie na vytvorenie oblastí. Poistenie vodcov 

v riešení; pripravoval kurz radcov; riešil akreditáciu našich programov MŠ; odsúhlasil prevzatie 

českých odboriek s prekladom do slovenčiny; riešil úpravu web stránky KP do prehľadnej podoby; 

odsúhlasil správu o hospodárení; prijal internú smernicu a nové podmienky registrácie na r.2013; 

pripravoval špeciál vodcov a riešil propagačné materiály KP pre 2% z dane;  

 

Áčko 4, 25.-27.1.2013. Dokončenie témy duchovného boja, najmä téma sexuality z biblického 

pohľadu.  

 

Víkendové školenie učiteľov DSŠ sa konalo 22. – 24.3.2013 v Račkovej doline za účasti 48 účastníkov. 

Hovorili sme o myšlienkových mapách, ako mať rád svoju službu učiteľa, či využití projektu Filipko 

v DSŠ. Nedeľná prednáška s. Loderovej o dospievaní ukončila naše požehnané školenie.  

 

Vodcovský a radcovský kurz, 5. – 7.4.2013. Prihlásilo sa 43 účastníkov na radcovský kurz a 20 na 

vodcovský. Tentoraz sa konal spoločne na 3 chatách v Ružomberku. Víkendový pobyt bol zameraný 

najmä na získanie teoretických vedomostí, nakoľko prax budú mať na letnom tábore.  

 

Áčko 5, 19. – 21.4.2013. Bolo zamerané na nájdenie vlastnej služby pre Pána Boha a ľudí. Dotýkali 

sme sa oblastní zanietenia, radosti, duchovných darov, osobnosti, dedičnosti, skúseností, 

podceňovania a  sebareflexie.  

 

Špeciál vodcov, 3. – 5. 5.2013. Tento krát bol zameraný na vodáctvo – teóriu a prax v narábaní 

s nafukovacími loďami na vode i na suchu a čítanie rieky. Tiež na bezpečné vybavenie a plavbu 

s deťmi.   

 

Letný kurz vodcov a radcov, 28.6. – 7.7.2013. Letný tábor pre 81 účastníkov kurzu vodcov, radcov 

a Áčka priniesol 10 dní na lúke v lese. Bol to zároveň praktický kurz aj ukážka letného tábora 

v jednom, čo malo účastníkom priniesť ako školenie, tak aj zážitky. Zámer sa dobre podaril napriek 

množstvu účastníkov. Kládol však veľmi vysoké nároky na organizátorov.  
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Špeciál vodcov ČSÚ, 4. – 8.9.2013. Konal sa v Švajčiarsku za účelom spoznania miesta budúceho 

camporee IE divízie, prírodných krás krajiny a vzájomného zblíženia vodcov oboch štátov.  

 

Výbor KPP, 20.-22.september 2013. Riešil smerovanie KP  a prepojenie s Áčkom; návrh  akcií 

a rozpočtu na rok 2014; web stránku KP, podmienky pre nových absolventov kurzu radcov a vodcov; 

prípravu akreditácie kurzu vodcov; prípravu snemu KP; Bibliu pre pathfinderov ; Master Guide; či 

poistenie OZ KP. Informácie boli zaslané vodcom elektronicky.  

 

Áčko 6 sa konalo 11.-13.októbra 2013 vo Vavrišove. Zúčastnilo sa ho 44 mladých ľudí s hlavným 

cieľom – podpora mladých v rozvoji ich dobrovoľníckej činnosti na úrovni vlastnej komunity. Taktiež 

sme sa zamerali na prehĺbenie motivácie k realizácii vlastného komunitného projektu. Ďalším cieľom 

bola diskusia ohľadom stratégie fungovania Áčka na regionálnej úrovni v rámci celého Slovenska. 

 

Medzinárodné, Česko – Slovenské školenie učiteľov detí, Brno, 16.november 2013. Za účasti dvoch 

školiteliek z Talianska a USA, ktoré nás povzbudili a rozširovali obzory našich učiteľov v spôsoboch 

práce deťmi a mladými ľuďmi. Prebehla aj prezentácia činnosti našich učiteľov s deťmi, aj rozlúčka 

s vedúcou učiteliek detí v ČR, ktorá pravidelne navštevovala naše školenia na Slovensku.   

 

Áčko 7, 6. – 8.december 2013. Bolo posledným Áčkom v tomto behu, kde 49 účastníkov vyjadrovalo 

svoje svedectvá o Božej moci vo svojom živote. Cieľom bolo poverenie do služby a zmocnenie k 

naplneniu osobného poslania – projektu.  

 

B. Práca s deťmi 

 

OSP východ, 1. – 2.6.2013 Táto akcia pre deti z CASD, aj iných umožňuje aj stretnutie s rodičmi, ktorí 

prejavia záujem. Tento rok sa hovorilo o tom, kde majú deti svoj poklad. Súčasťou bola aj návšteva 

opálových baní Dubník.  

OSP stred, 14. – 16.6.2013, Pacov. Ústredná téma: „Tak ako?“ kládla deťom otázku, akým smerom sa 

budú uberať ich rozhodovania. Ďalším zámerom bol návrat detí k prírode – pobyt v stanoch na lúke 

a v lese.  

Tábor pre detí z korešpondenčného kurzu, 19. – 28.7.2013. Tábor bol zameraný na duchovné 

vedenie detí a to príbehom Božieho posla Nehemiáša s názvom „Hľadači vzácnych kameňov“. 

Zúčastnilo sa ho 35 detí a 13 vodcov, z toho niektorí ako povinnú prax účastníkov vodcovského kurzu. 

Veľmi vydarený tábor a bez vážnejších zranení.  
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Múzička, Kežmarok, 8. – 10 .2.2013. 169 účastníkov sledovalo cestu nad oblaky podľa námetu 

príbehu s názvom HORE. Piesne, scénky a hudobné čísla detí boli odmenené večernou hrou 

v zasneženom meste pri hľadaní pokladu a tradičnou nedeľnou sánkovačkou vo Vysokých Tatrách.  

Múzička v Lučenci sa konala 26.10.2013. Zúčastnilo sa jej 165 účastníkov a niesla názov „Je to na 

tebe!“. Sprievodné duchovné slovo, scénky, spev, hudobné čísla i výtvarné práce detí sa niesli 

v duchu tejto témy - pre Koho sa rozhodneš, komu, či čomu chceš patriť. Z Lučeneckých Múzičiek 

bola táto s najväčším počtom účastníkov, má to stúpajúcu tendenciu.  

Oddielové a družinové akcie – tábory, výlety, víkendovky. ... 

 

C. Oddelenie mládežníckych skupín  

František Kolesár, viceprezident KPP 

Obdobie: január 2012 – december 2013 

 

Mládež je sociálno-demografická skupina obyvateľstva vo veku od 15 do 30 rokov s 

charakteristickými črtami a vlastnosťami, špecifickými záujmami a požiadavkami, hodnotovými 

orientáciami atď., ktoré ju odlišujú od ostatných vekových skupín. Nie je to pritom homogénna 

skupina: jej postoje, záujmy a požiadavky závisia predovšetkým od príslušnosti mladých ľudí k 

sociálnej skupine. V tomto období sa mladí ľudia začleňujú do sveta práce, osvojujú si spoločenské 

normy a požiadavky, formujú svetonázor, zakladajú rodinu.  

Cirkev a mládež. Cirkev je pre mladého človeka jednoducho súčasťou dnešnej spoločnosti. Veď každý 

z nás vie, ako mu to dlho trvalo, než sa dopracoval k pohľadu viery na cirkev. Aké šance má cirkev 

osloviť mladého človeka, pomôcť mu v zápase o mravné hodnoty, získať jeho sympatie nie natoľko 

pre seba ako pre Boha a duchovné hodnoty? Ak mládež vo svojom postoji k spoločnosti hodí cirkev 

ako inštitúciu do jedného vreca s minulosťou, tradíciou, normami a inštitúciami, zúžia sa na minimum 

možnosti cirkvi pomôcť mládeži. Najviac asi budú ohrozené hodnoty, ktoré práve v živote mladého 

človeka hrajú takú dôležitú úlohu: láska, erotika, sex, manželstvo. Civilná spoločnosť a jej zákony, 

komunikačné prostriedky a ideológie, urobili v tejto oblasti mnoho rozkladnej, deštruktívnej práce, 

ktorú cirkev môže len ťažko napraviť. Dobre vieme, ako ľahko a pohodlne sa dá búrať a ako ťažko je 

konštruktívne stavať. Povojnová sexuálna revolúcia tu zanechala svoje ničivé dielo. Nemúdro 

robenou osvetou sa síce odbúrali škodlivé tabu, ale v nie menšej miere sa nahlodali predpoklady pre 

zdravý rozvoj manželstva a rodiny. Tí mladí ľudia, ktorí sa cirkvi odcudzili a jej zásady nepokladajú za 

normu svojho života, nevedia objaviť vo svojich vzťahoch Bohom danú lásku, nevedia sa rozhodnúť 

pre manželský život ako trvalý zväzok duchovného charakteru, ku ktorému logicky patria aj deti so 

všetkými s nimi spojenými starosťami. Nabúrané mravné normy a hodnoty na tomto poli sú prejavom 

hlbokej krízy ľudskej spoločnosti a jej kultúry. 

KPP ako občianske združenie je združenie, ktoré združuje deti a mládež, mladých a mládežníckych 

vedúcich a pracovníkov s mládežou a realizuje pravidelnú a systematickú prácu s nimi. Deti a mládež 

sú organizované v skupinách, ktoré vedú mladí a mládežnícky vedúcimi, ktorí pre ne pripravujú 

aktivity. 
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 Vedúci vykonávajú dobrovoľníctvo založené na princípoch participácie, demokracie a neformálneho 

vzdelávania.  

Cieľom činnosti KPP je snaha podporiť rozvoj osobnosti a kompetencií detí a mládeže, mladých a 

mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej s 

dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k Bohu, prírode, spoločnosti i ľuďom, čím podporuje 

zlepšenie života mladých ľudí. 

Štruktúra 
Organizačná štruktúra Mládeže CASD je dvojstupňová.  

Prvý organizačný stupeň je výbor Mládeže CASD. Výbor mládeže vedie vedúci mládeže František 

Kolesár, ktorý je zároveň viceprezident OZ KPP. Do výboru mládeže na obdobie 2012 – 2013 boli 

podľa jednotlivých okrskov na sneme zvolení títo ľudia:   

Za západný okrsok: Kamila Šmídová, Dávid Cielontko 

Za stredný okrsok: Radka Krížová, Jozef Joachím 

Za východný okrsok: Lucia Hroboňová, Vladimír Oros 

S týmto výborom sme sa stretli celkom 4x na jarných a jesenných zasadaniach, kde sme plánovali a 

hodnotili jednotlivé celoslovenské a okrskové akcie mládeže. Títo ľudia sa aktívne podieľali na 

viacerých akciách mládeže počas týchto dvoch rokov. Som im vďačný, že boli ochotní uvažovať o 

víziách, boli ochotní robiť neviditeľnú prácu, ale sa tiež priamo podieľali na tvorbe konkrétnych akcií. 

Druhý organizačný stupeň sú miestne mládežnícke skupiny, ktoré sú organizované pri cirkevných 

zboroch CASD a pravidelne sa stretajú aspoň raz za dva týždne. Každá mládež má svojho vedúceho, 

pre ktorého sekcia Mládež CASD pripravuje vzdelanostné a rastové programy.  

Mestá, v ktorých sa realizujú stretnutia mládeže a mládežnícke skupiny majú od 5 do 25 mládežníkov: 

Bratislava, Vaďovce, Trnava, Trenčín, Topoľčany, Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Revúca, 

Martin, Liptovský Hrádok, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Košice, Prešov, Michalovce. 

 

Ciele 2012 – 2013 
Oblasti činnosti 

Organizačná – snem a výbor KPP 

Vzdelávacia – Áčko 

Evanjelizačná – YFJ 

Odborná – Showtime, Nalaď sa, Stretnutie ved. Ml. CSU, KPM 

Motivačno-spoločenská – VV, PSE, MTM, Kongres, Mládež. bohoslužba, INRIroad, Amicus 

Duchovná – VDO 
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Aktivity a programy – chronológia a význam 
Áčko  
- systematický tréningový a výchovný program mládeže k životu s Bohom, k duchovnému priateľstvu 
a k službe podľa obdarovania a talentov 
Počet Áčok: 7-krát/2012 - 2013 
Počet účastníkov: 45 (celoslovenské) 
Dĺžka: piatok - nedeľa 
Miesto: Vavrišovo 
Dátumy:  
A1: 10. - 12. 2. 2012 
A2: 20. - 22. 4. 2012 
A3: 19. - 21. 10. 2012 
A4: 25. - 27. 1. 2013 
A5: 19. – 21. 4. 2013 
A6: 11. - 13. 10. 2013 
A7: 6. – 8. 12. 2013 
Výsledkom Áčka sú motivovaní mladí ľudia, ktorí túžia žiť s Bohom, túžia po nových priateľstvách 
a vzťahoch, pretože sa nechcú uzatvárať sami do seba, ale naopak chcú sa o svoje duchovné 
skúsenosti deliť, lebo len to je pre nich najúčinnejšia cesta duchovného a osobnostného rastu. 
Zároveň je to mládež pripravená slúžiť a využívať svoje dary v KPP v práci s deťmi, so svojimi 
rovesníkmi, v službe vo svojom zbore a v dobrovoľníckej činnosti pre svoju komunitu. 
 
10-dňové Áčko 
Miesto: Jordánec, Červený Kláštor, Pieniny 
Dátum: 28.6. – 7.7.2013 
Počet účastníkov: 81 (celoslovenské – mix Áčkarov a radcov a vodcov z oddielov KPP) 
Dĺžka: 10 dní 
10 dňový ukážkový stanový tábor, ktorý viedol účastníkov k nadobudnutiu outdoor-ových zručností 
a k získaniu schopností zrealizovať v budúcnosti ich vlastný stanový tábor. Veľmi inšpiratívnych 10 dní 
po praktickej, tak aj po duchovnej stránke. 
 
Mládež pre Ježiša (Youth for Jesus) 
- Prázdninová Evanjelizácia mládeže. Komplexný praktický program, ktorý vtiahne mladých ľudí do 
aktívneho prežívania misijného zápalu v živote kresťana. 
Dátum a miesto:  
Košice 15. 7. – 12. 8. 2012 
Banská Bystrica, Zvolen 14. 7. – 11. 8. 2013 
Dĺžka: mesiac (júl/august) 
 
 

1. Mesto/Rok 
Účastníc

i 
(mládež) 

Prednášajúc
i (z 

účastníkov) 

Poslucháči 
(na 

prednáške
) 

Dni zdravia 
(obyvateľo
v BB a ZV) 

ADRA 
(odpracovanýc

h dobrovoľ. 
hod.) 

Anketa 
(nových 

kontaktov
) 

ON-LINE 
(internetov

ý 
poslucháči) 

Archív 
(internetov

ý diváci) 

Košice 2012 35 10 55 770 680 50 --- --- 

BB-ZV 2013 100 13 110 1050 1400 350 15 500 

 
Potešujúcim záverom po realizácii tohto náročného mesačného evanjelizačného programu je vysoký 
záujem mladých ľudí verejne sa zdieľať so svojim kresťanským presvedčením s inými ľuďmi a to 
rôznymi formami, od praktickej pomoci, cez prednášky až po osobné rozhovory. A tento záujem 
nekončí prázdninami, ale ostáva ako silná túžba aj počas školského roku. 
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Nalaď sa 
Nalaď sa! (I.) - Uctievanie v komôrke 
22. 2. - 23. 2. 2013 
Nalaď sa! (II.) – "Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." (Lk 12,24) 
17. 5. - 18.5. 2013 
Nalaď sa! (III.) - "Uctievanie v Duchu a v Pravde" (Jn 4,24) 
27. 9. – 28. 9. 2013  
Nalaď sa! (IV.) - "Kde je Duch Pánov, tam je sloboda!" 2.Kor 3,17 
29. 11. - 30. 11. 2013 
 
 
 
ShowTime - Mládežnícky víkend o multimédiách 
ShowTime je určený pre technicky zameranú mládež, ktorá chce pracovať so zvukovou technikou, 
s kamerovým reťazcom a chce zabezpečovať po technickej stránke akcie mládeže. Showtime je 
platforma pre všetkých, ktorí majú k filmu, k natáčaniu, ku fotografii, k zvuku, k webu a celkovo k 
multimédiám vzťah a chcú pomocou týchto médií i niečo vytvoriť. 
Miesto a dátum:  
Považská Bystrica 2013 
Téma: Scenár a jeho praktický význam, 22. – 24. 11. 2013 
Hostia: Bedřich Jetelina, režisér a scenárista Českej televízie 
Počet účastníkov: 25 
Dĺžka: piatok - nedeľa 
Vytvorenie technického tímu mladých ľudí, ktorí po technickej stránke zabezpečujú akcie mládeže 
a KPP, robia priame prenosy, spracúvajú záznamy z akcií a tvoria upútavky je obrovským prínosom, 
ktorý otvoril a otvára nové možnosti pre ďalšie aktivity. Bez ich služby by mnohé akcie nemali taký 
pozitívny dosah na účastníkov ako sa to stalo vďaka ich zapojeniu. 
 
 
KPM - Konferencia pre pracovníkov s mládežou 
Organizovaná naddenominačným TC Kompas pre mládež z evangelikálnych a protestantských cirkví 
na Slovensku. 
Periodicita: 1-krát/rok 
Počet účastníkov: 50  
Dĺžka: 4 dni (štvrtok – nedeľa) 
Miesto a dátum: 
Žilina 4. 5. – 6. 5. 2012  
Žilina 10. 4. – 14. 4. 2013 
 
 
5. 
MTM - stretnutie mládeže na záver MTM 
Téma: Oživenie, ktoré stojí za to. 
Periodicita: 1-krát / 2012 
Počet účastníkov: 200 (celoslovenské) 
Dĺžka: sobota, nedeľa 
Miesto: Martin, Trenčín 
 
6. 
Východná Vysoká - akcia mládeže spojená s vysokohorskou tatranskou turistikou 
Periodicita: 1-krát / 2012 
Počet účastníkov: 250 (celoslovenské) 
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Dĺžka: piatok - nedeľa 
Miesto: Vysoké Tatry, Mlynčeky 
 
7. 
PSE - Pieseň v Službe Evanjelia 
Periodicita: 1-krát / 2012 
Počet účastníkov: 400 (celoslovenské) 
Dĺžka: piatok - nedeľa 
Miesto: Banská Bystrica 
 
Mládežnícka bohoslužba  
- okrskové stretnutie mládeže 
Periodicita: 4-krát za dva roky 
Počet účastníkov: 20 - 30 (okrskové - západ) 
Dĺžka: sobota 
Miesto: Považská Bystrica, Trenčín, Vaďovce 
 
 
 
Záver  

Verím, že aspoň z časti môžeme vnímať, že na Slovensku sa v oddelení mládeže veľa zmenilo. 

Samozrejme je to len začiatok, pretože toto nie je stav, v ktorom by sme mali zotrvať. Som 

presvedčený, že potrebné zmeny sú pred nami a mám veľký optimizmus, že k nim aj dôjde. 

Môj optimizmus pramení jednak z toho, že toto nie je o ľudských schopnostiach, ale o Božej 

moci. A samozrejme z toho, že ak budeme naďalej pracovať tímovo, ak budeme vytvárať 

nové tímy pre nové výzvy a budovať tímového ducha, tak s Božou pomocou môžeme mať 

ako OZ KPP premieňajúci vplyv na životy mladých ľudí. 

 

5. Napĺňanie misie a dlhodobé ciele 

 

- preniesť nové Áčko na 3 regióny (západ, stred a východ) – bližšie k mladým ľuďom  

- prizvať absolventov áčka do nového behu 

- akreditovať ďalší program  

- vydať Odborky KP ako publikáciu, aj s ISBN 

- úspešne sa zapojiť do systému podpory nových programov MŠ SR 

- pokračovať v doterajších zabehnutých aktivitách KP a DSŠ (špeciály, kurzy, školenia,festivaly) 

- nájsť človeka pre budovanie odd. detskej sobotnej školy  

 

Okrem týchto plánovaných akcií sme poskytli učiteľom DSŠ ďalšie elektronické verzie učebníc 

„Krôčiky“.  

Stále pripravujeme internetovú verziu detského kurzu, čo sa nám nepodarilo uviesť do reality 

v tomto 2 ročnom snemovom období.  
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Uplynulé obdobie prinieslo veľa hodnotných stretnutí, poučení a zážitkov vo formovaní detí 

a mladých ľudí, ich vodcov, či učiteľov. Ďakujem im za ich snahu, obetavosť a ďakujem Pánu Bohu za 

Jeho vedenie, pomoc a radosť, ktorú nám pri tejto službe dáva. Ďakujem aj našim partnerským 

organizáciám, sponzorom a MŠ SR za podporu našej práce. 

 

 

Jozef Plachý, predseda OZ KP 

Liptovský Mikuláš, 28. január 2014. 


