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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



4

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 Jelínek
Libor Malár 
Rastislav Lagaňa
 – kooptovaný za Darinu 
Mochťákovú

František Kolesár
Michal Ondrušek 
Michal Jurečko
Milan Hudák
Lýdia Kulcsárová
Barbora Petrovičová
Noemi Šajbanová
Nicole Ilovičná
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Organizačná štruktúra KPP

Snem

Riadiaci výbor

Oddiely

Stred

Banská Bystrica
Brezno

Lučenec
Martin
Zvolen
Revúca

DKŠ

Východ

Prešov
Kežmarok

Košice 
Spišská Nová Ves

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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“Keď sa stretneme ako vodcovia, radcovia, alebo učitelia detí, hneď 
je medzi nami radosť, dobrá nálada a povzbudenie do ďalšej práce 
s deťmi. Zabudneme na ťažkosti a starosti v tejto dobrovoľníckej 
službe a preto je lepšie spolupracovať. Vážim si každého, kto sa 
aktívne zapája do v družinách, oddieloch, triedach a mládežníckych 
skupinách a prajem im, aby si našli čas na vzájomné povzbudenie.”
Jozef Plachý, predseda

“Rok 2018 hodnotím ako úspešný, pretože sa nám podarilo spustiť 
program pre teenagerov (od 13 rokov do 19 rokov) s názvom LIVIN 
a zameraním na ich osobnostný rozvoj. Záujem prekonal naše 
očakávania a kapacita programu pre účastníkov bola naplnená. 
Programu Livin sa zúčastnilo 55 teenagerov. Zároveň sa nám 
podarilo pripraviť program pre hudobne a technicky nadanú 
mládež Nalaď sa!! Tento program bude realizovaný v roku 2019, ale 
považujem jeho prípravu počas roka 2018 za významnú. Bez nej by 
sme tento program nemohli spustiť.
Verím, že do budúcnosti bude pretrvávať záujem o tento typ 
víkendových programov, vrámci ktorých mladí ľudia budú môcť 
rozvíjať svoje schopnosti.”
František Kolesár, podpredseda 

“Rok 2018 vnímam v dvoch rovinách:
 Osobne v činnosti s najmenšími deťmi programom Junior. 
Zrealizovali sme mnoho zaujímavých aktivít a podujatí. Ako 
najdôležitejšie vidím to, že už od najmenšieho veku môžeme deti 
viesť k službe a pomoci svojím kamarátom.
 Ako hospodár som vďačný za finančnú podporu a dotácie, 
ktoré nám pomáhajú uskutočňovať naše ciele. Príjemne potešila 
aj nečakaná dotácia PODPORA D2 na dofinancovanie aktivít v roku 
2018.”
Zdenko Stiskala, hospodár 

“Verím že to dobré v roku 2018 prinieslo a bude ešte len prinášať 
ovocie, a že to horšie nás mnohému naučilo a posilnilo. 
Najprekvapivejším momentom bol mladý ale úžasný kolektív LIVIN, 
verím že to tak bude pokračovať a v akejkoľvek oblasti Pathfinderu 
sa nájdu takíto mladí Boží lídri.”
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 2018 sme pokračovali v realizácie strategického plánu KPP. Ide 
o strednodobý strategický plán, v ktorom sme sa zamerali aj na napĺňanie 
Stratégie 2020 Pre mládež. Prioritou v  roku 2018 bola výchova vedúcich, 
a  to realizovaním 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.

Hlavné aktivity KPP

 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. V roku 2018 prebiehala systematická činnosť v 20 oddieloch a 
družinách, 4 skupinách mládeže a 32 triedach detskej školy. 
 Dobre rozvíjajúcou sa oblasťou je aj práca s deťmi predškolského veku – 

Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou
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pathfinder Junior. 
 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 osobnovsti, 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.  
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617 členov a členiek

31 základných kolektívov

18 okresov Slovenska

572 pravidelných stretnutí

52 letných a zimných táborov

333 nepravidelných aktivít pre deti a mládež
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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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Kurz radcov
Tento rok sa konal prvý akreditovaný kurz mladých vedúcich – radcov. Cieľom 
prvej časti kurzu radcov, bolo rozvinúť vedomosti, zručnosti ako aj postoje 
dôležité pre prácu so skupinou detí – princípy a časti dynamiky fungovania 
každej skupiny, účastníci spoznali vybrané nové metódy a techniky práce so 
skupinou. Okrem teoretických vedomostí rozvinuli aj praktické zručnosti a 
pomohli sme ujasniť ich vlastné postoje. V rámci každého dňa sme okrem 
vzdelávacích častí venovali aj pozornosť motivácii mladých vedúcich zapojiť 
sa do dobrovoľníctva v práci s deťmi. Využili sme aj pozvané Živé knihy - ľudí, 
ktorí rozprávali svoje skúsenosti a zážitky z práce s deťmi v KPP Taktiež sme 
venovali pozornosť programu DofE, ktorý podporuje náš komplexný rozvoj 
mladých vedúcich. 

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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Master Guide
V roku 2018 sa konali dve prezenčné stretnutia a medzi stretnutiami prebiehala 
e-learningová forma vzdelávania účastníkov. Prvé stretnutie sa konali v apríli v 
ČR a druhé v októbri na Slovensku. Tak, ako minulý rok, pripravovali a realizovali 
sme ho v spolupráci s českým KP, pretože obe strany mali záujem vytvoriť tretí 
stupeň vzdelávania pre svojich vedúcich. Za slovenský KPP úspešne ukončili kurz 
piati účastníci. Sme hrdí na to, že v rámci celosvetovej praxe v Clube Pathfinder 
máme už na Slovensku riadnych lektorov – MG. Bol to jeden z našich hlavných 
zámerov doterajšieho strategického plánu. Pre ďalšie MG kurzy pripravujeme 
kompletný manuál pre účastníka, aj lektora.

Regionálne stretnutia vodcov a radcov sú regionálne stretnutia vodcov, aj 
aktívnych radcov, na výmenu skúseností, prezentuje situácia v jednotlivých 
oddieloch a vzájomná pomoc pri príprave spoločných regionálnych akcií.  Tento 
rok sa uskutočnilo len vo východnej oblasti.  

Regionálne stretnutia vodcov a radcov
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Špeciál radcov

Konal sa 26. – 30. 9. 2018 v Triglavskom národnom parku v Slovinsku. V 
rámci pokračujúcej úzkej spolupráce s českým KP sme zrealizovali stretnutie 
vodcov z oboch krajín. Za náš KPP sa ho zúčastnilo 13 vodcov. Cieľom bolo 
získavanie nových a prehlbovanie už nadobudnutých zručností pri pobyte 
vo vysokohorskom prostredí a precvičovanie a získavanie horolezeckých 
zručností. Zároveň nadväzovanie a prehlbovanie priateľstiev so zameraním 
na smerovanie možnej spolupráce oboch krajín v rámci klubu Pathfinder v 
budúcnosti. Plánovanie spolupráce pri vzdelávaní nových a podpore súčasných 
mládežníckych vedúcich.

Konal sa 26.-28.10.2018 za prítomnosti 38 účastníkov. Tento rok bolo zamerané 
na osobné zhodnotenie ako žijem svoj vlastný život – nakoľko v realite, nakoľko 
virtuálne v snahe ukázať im kde majú hranice sociálne siete a ako na nás vplývajú 
a pomôcť im pochopiť čo v živote má hodnotu a čo nie. Toto stretnutie mladých 
vedúcich bolo spojené so sľubom nových radcov po úspešnom zvládnutí 
radcovského kurzu. Mladí vedúci dostali ponuku zapojiť sa do programu DOFe, 
ktorý sme pilotne otvorili v KPP. No nečakali sme malý záujem o zapojenie do 
programu DOFe, väčšinou z dôvodov osobného vyťaženia radcov v školách, na 
krúžkoch a v dobrovoľníctve v KPP. 

Medzinárodný špeciál vodcov
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Old Pathfinder
Už tradičné česko – slovenské stretnutie zaslúžilých vodcov sa konalo  
12.–14.10.2018 v Kežmarku. Prezentovali sa aktivity v danom roku a riešila sa 
príprava Lesnej školy na budúci rok – ako ďalšieho vzdelávania vodcov KPP, 
čo má organizačne zabezpečiť a zrealizovať práve oddiel OLD pathfidnerov. V 
nedeľu sme absolvovali spoločný výlet do Vysokých Tatier. 

Zámerom bolo posilniť vodcov v pobyte vo voľnej prírode a inšpirovať skúsiť 
s deťmi ísť na kone, prípadne k hypoterapii. Špeciál bol realizovaný formou 
bivaku v prírode, ktorý si každá skupina stavala sama. Jazda na koni bola 
dohodnutá na farme u Kutálkov tak, aby každý mohol absolvovať jazdu 2x a 
tým sa viac naučil o ovládaní koňa a jazde na ňom. Účastníci dostali aj základné 
školenie o jazde na koni. V nedeľu prebiehali aj ostané workshopy, ktoré slúžili 
najmä na prípravu putovných táborov  - ako organizovať trasu, výstroj a výbava, 
GPS a mapa a meteorológia. Toto zameranie súviselo aj s rozbiehajúcim sa 
programom DOFe, kde je potrebná záverečná dobrodružná výprava v prírode. 
Varenie v prírode bolo zamerané na zvládnutie prípravy bežných jedál – kaša, 
rizoto, placky, ako aj na vyskúšanie špeciálnych zručností – stavba kovbojskej 
pece a pečenie v nej.

Špeciál vodcov
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Konalo sa 6. – 8. apríla 2018 v Račkovej doline za účasti 41 účastníkov. Cieľom 
školenia je naučiť učiteľov detí v Detských sobotných školách (DKŠ) odovzdať 
deťom posolstvo Biblie zrozumiteľne, inšpirovať ich novými nápadmi a 
materiálmi, a tiež vzájomné zdieľanie a motivácia učiteľov. Cieľom školenia je 
zároveň oboznámenie učiteľov s metódami práce s deťmi podľa ich veku, naučiť 
ich aplikovať teoretické znalosti do praxe a tiež získanie praktických tvorivých 
nápadov pre prácu s deťmi.

Víkendové školenie učiteľov DKŠ

Konal sa 24.11.2018 v Banskej Bystrici. Absolvovalo ho 16 učiteliek a  učiteľov 
detí z celého Slovenska. Hlavný obsah bol daný na osobnosť učiteľa, jeho role, 
schopnosti a možnosti na záujem a postoj žiakov voči vzdelávaniu. Hlavnou 
lektorkou bola Monika Medková z Českej republiky. 

Seminár pre učiteľov DKŠ
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Snem KPP
Konal sa 26. – 28.januára 2018 v Račkovej doline. Ako vrcholný orgán delegátov 
a hostí OZ KPP zhodnotil uplynulé obdobie podľa správ predsedu, podpredsedu 
a hospodára; ďalej sa schvaľovala účtovná uzávierka a interná smernica; 
plánovali sme hlavné zameranie, akcie, finančné výdavky a personálne 
obsadenie vedenia KPP a výborov do budúcnosti.
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Muzička
Projekty a podujatia pre deti

Muzička v Kežmarku sa konala 10.-11. februára 2018. Mala názov „Prečo práve 
ja?!“ a riešila vydarené, aj nevydarené súrodenecké vzťahy.  Hlavnou časťou 
doobedňajšieho aj poobedňajšieho programu boli jednotlivé príspevky 
zúčastnených skupín či jednotlivcov – hudobné prednesy, skupinové piesne, 
hrané scénky a výtvarné diela. Výtvarné diela v kategóriách 2D a 3D boli vystavené 
v hale počas celého programu. Do kategórie literárnych diel nebol prihlásený 
žiadny príspevok. Nechýbali ani spoločné piesne vedené hudobnými skupinami 
z Košíc a Popradu, modlitby, prezentácia fotiek a videoprezentácia z minulého 
roka, krátka hra zúčastnených skupín či zaujímavé vstupy moderujúcich 
súrodeneckých dvojíc – sestry z filmu Frozen a bratia valasi Maťko a Kubko. 
Súčasťou programu bolo odovzdanie ceny RYHA Anne Guzanovej, ktorá sa 
dlhodobo a pravidelne hudobne venuje deťom v zbore v Košiciach. Nedeľná 
časť bola venovaná snehovej olympiáde. Celkovo sa Múzičky v KK zúčastnilo 
189 detí a dospelých.

Muzička v Lučenci 28. apríla 2018 mala tému „Nikdy sa nevzdávaj!“ a privítala 
deti zo stredoslovenskej oblasti. Zámerom bolo povzbudiť deti vytrvať v 
zmysluplných vzťahoch, cieľoch a aktivitách. Zúčastnilo sa jej 144 účastníkov. 
Za krásne piesne, veselé scénky i hudobné čísla dostali deti diplomy  odmeny.
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OSP
OSP východ je určené na stretnutie oddielov východného regiónu, vzájomné 
povzbudenie, predstavenie programu, zápolenie, utuženie vzťahov, plnenie 
stupňov zdatnosti. Jedná sa o každoročné opakujúce sa stretnutie oddielov. 
Konalo sa 1. – 3. 6. 2018 na skautskej chate Kanné pri Fričovciach so 64 
pathfindermi a ich kamarátmi.  Téma bola „Wanted!“ . Okrem spevu, hier, súťaží, 
príbehov. Nocovanie prebehlo v samotnej prírode. Večer nasledovala opekačka 
spojená so zdieľaním, rozprávaním zážitkov zo života oddielov, doplnená 
spevom. V nedeľu bola veľká spoločná bojová hra s plnením niektorých stupňov 
zdatnosti, kde si mohli deti vyskúšať svoje schopnosti a tímovú spoluprácu.

OSP stred, 1.-3.6.2018 na chate Rázdiel (Žibritov) s témou „Followni HO!“. Chceli 
sme deťom, ich rečou, priblížiť ako môžu hľadať a nasledovať Pána Boha. Snažili 
sme sa o to pomocou osobných príbehov, príbehov z Biblie, súťažou v rámci 
sobotného doobedia i poobednou hrou, kde hľadaný bol Ježiš a deti postupne 
na jednotlivých stanoviskách odhaľovali ako sa Ježiš správal, keď bol tu na zemi 
a v čom ho teda môžeme nasledovať. Deti si počas nedeľného doobedia v praxi 
odskúšali ako na tom sú v pathfinderských zručnostiach, kedy počas bojovej hry 
medzi sebou súťažili o putovný pohár a ďalšie lákavé odmeny. Mali tak dostatok 
príležitostí na lepšie spoznanie sa medzi oddielmi, či už počas opekačky, 
veselých hrách alebo počas osobného voľna. Zúčastnilo sa 92 účastníkov.
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Konal sa 1. – 8.júla 2018 a tentokrát vo Vavrišove s témou „Skúška odvahy“. Na 
pozadí biblického príbehu proroka Daniela a jeho priateľov mohli deti sledovať 
odvahu potrebnú v reálnom živote. Každý deň sme si s deťmi priblížili jednu 
Danielovu namáhavú skúšku a vlastnosť, ktorá mu pomohla túto skúšku 
zvládnuť. Každý deň sme mali aj rôzne bojovky, súťaže, v ktorých deti využili 
danú Danielovu vlastnosť. Za aktivity si deti zbierali sestercie- starodávne 
platidlo, ktoré použili pri záverečných odmenách. Aj na tomto tábore mali deti 
možnosť, si urobiť rôzne skúšky vo forme bobríkov:  Bobríka hladu , ktorý bol 
veľmi náročný keďže sme tu mali aj Strom pokušenia so samými dobrotami , 
ďalej to bol Bobrík mlčanlivosti a na záver samozrejme aj Bobrík odvahy. Zažili 
sme aj deň pri vode, celodenný výlet a návštevu skanzenu v Pribyline, a hlavne 
zaujímavé workshopy. Na tábore bolo prítomných 41 účastníkov. 

Letný tábor Detského kurzu

Biblický pátrač
celoslovenské kolo prebehlo 27.5.2018 v Martine. Hlavným cieľom podujatia 
je motivovať deti k pravidelnému čítaniu Biblie a to formou súťaže. Súčasťou 
vyhlásenia výsledkov súťaže bolo odovzdanie diplomu a vecnej knihy od 
vydavateľstva Advent-Orion pre všetkých súťažiacich a odovzdanie víťazných 
odznakov súťažiacim, ktorí dosiahli minimálne 70%-tnú úspešnosť v teste. 
Podujatia sa zúčastnilo 126 osôb a 93% súťažiacich dosiahlo v teste úspešnosť
nad 50%. Podujatie sa zúčastneným páčilo a hodnotili ho pozitívne.
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KPM – konferencia pre pracovníkov s mládežou, organizovaná OZ Kompas, 
sa konala 19.- 22.4.2018 v Žiline. Mala tému Dielo a z našej organizácie sa 
tejto česko-slovenskej konferencie zúčastnilo 25 účastníkov.

MTM, 17. -24. 3.2018 sa v Martine konal záver intenzívneho stretávania počas 
týždňa pre mladých ľudí, ktorí sa stretávali, diskutovali a modlili sa v snahe 
o osobnú duchovnú obnovu a zapojenie k zlepšeniu života tam, kde žijú. 
Zúčastnilo sa ho 120 účastníkov.

Kongres ČSU mládeže, 5.-12.8.2018 - únijný kongres pre mladých ľudí konal 
sa v Soběšíne pri Českom Štemberku s názvom OKROK. Zo Slovenska sa 
kongresu zúčastnilo 30 mladých ľudí.

Východná Vysoká – 21.-23.9.2018 s témou „Nedostupný pre život“ je 
víkendová akcia zameraná na rozvoj duchovnej, aj fyzickej aktivity. Konala 
sa tento rok v Mlynčekoch pri Kežmarku za účasti 180 mladých ľudí.

Podujatia pre mládež
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LIVIN - program pre teenegerov zameraný na ich osobnostný rozvoj. Livin, z 
anglického „Living for“ - „Žiť pre“ (niečo, pre niekoho). Program bol postavený 
na piatich víkendových stretnutiach.
Livin 1 - 19.-21.1. 2018 - Kto som - Sebavedomie a sebadôvera
Livin 2 - 9.-11.3. 2018 - Kým sa môžem stať - Dary, talenty a schopnosti
Livin 3 - 18.-20.5. 2018 - Ako to vyjadrím - Komunikácia
Livin 4 - 12.-14.10. 2018 - S kým pôjdem - Vzťahy
Livin 5 - 30.11.-2.12. 2018 - Kam pôjdem - Uplatnenie
Livin sa uskutočnil v Liptovskom Hrádku a na každom víkendovom stretnutí 
bolo 55 účastníkov.

YFJ – od 5.7. - 28.7. 2018, letný medzinárodný dobrovoľnícky program pre 
mládež zameraný na rozvoj sociálnych, komunikačných a vzťahových 
zručností vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. Konal sa v ČR (Praha, Kladno) a zo 
Slovenska sa ho zúčastnilo 70 účastníkov.
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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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k 01.01.2018 k 31.12.2018
Stav pokladne a účtov 14 808,29 16 165,08

Druh Suma
Spotreba materiálu 41 078,80

Cestovné 9 515,06

Ostatné služby 49 352,49

Iné ostatné náklady 235,96

Spolu 100 182,31

Druh Suma
Prij. prísp. od iných organizácií - MSSR 30 919,00

Prij. prísp. od iných organizácií - CASD 40 854,37

Prij. prísp. od fyzických osôb - účastnícke poplatky 25 961,98

Prijaté členské príspevky 1 711,00

Príspevky z podielu zapl. dane 2 092,75

Spolu 101 539,10

Správa o hospodárení za rok 2018

Výdaje

Príjmy
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Tohtoročný letný tábor Detského korešpondenčného a internetového kurzu 
mal zaujímavú tému: Skúška odvahy.  Vedeli by ste od akého biblického 
hrdinu sme sa počas tábora učili dôležitým vlastnostiam pre zvládnutie 
skúšok odvahy? No, samozrejme od Daniela. Každý deň sme si s deťmi 
priblížili jednu Danielovu namáhavú skúšku a vlastnosť, ktorá mu pomohla 
túto skúšku zvládnuť. Každý deň sme mali aj rôzne bojovky, súťaže, v ktorých 
deti využili danú Danielovu vlastnosť. Za aktivity si deti zbierali sestercie- 
starodávne platidlo, ktoré použili pri záverečných odmenách. Na začiatku 
tábora si každá skupina vymyslela svoj názov a tak sme na tábore mali 
skupinky Emoji, Nerozhodní a Pumy. Aj na tomto tábore mali deti možnosť, 
si urobiť rôzne skúšky vo forme bobríkov:  Bobríka hladu , ktorý bol veľmi 
náročný keďže sme tu mali aj Strom pokušenia so samými dobrotami, 
ďalej to bol Bobrík mlčanlivosti , a na záver samozrejme aj Bobrík odvahy. 
Zažili sme aj deň pri vode, celodenný výlet a návštevu skanzenu, a hlavne 
zaujímavé workshopy. V sobotu doobeda si každá skupina vymyslela, s 

Skúška odvahy

Očami účastníkov
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pomocou svojich vedúcich, scénky alebo pieseň a po vystúpení, všetkých 
čakala Melónová party, na ktorej sme sa dozvedeli zaujímavé tajomstvo 
evanjelia. Ako na začiatku tábora tak aj na konci sme mali slávnostný oheň. 
Posledný večer bol pre deti asi najlepší. Prečo? No kvôli odmenám. V našej 
chate sme mali 3 komnaty s odmenami. Do každej komnaty mohli deti 
vstúpiť len pod tou podmienkou že zaplatili vstupné (sesterciami). Následne 
na to ešte prebiehala dražba a deti si mohli vydražiť to čo chceli.
Po celý týždeň nás sprevádzala hymna nášho tábora s názvom Dobrodružstvo. 
Pán Boh nám požehnal krásne počasie a veľmi príjemnú atmosféru, veselé 
zážitky a nové priateľstvá. 

Anka Pasterčáková

Keď sa povie „Útek zo Sibíru“, takmer každý si predstaví zimu až do kostí, 
sneh, lesy, skupinu ľudí utekajúcich z neznesiteľného zajatia kdesi ďaleko 
mimo civilizácie, ktorí spolu držia za každých okolností a dúfajú, že prežijú 
kým dôjdu do bezpečia. Možno sme si mysleli že v polovici marca ešte 
zasneží a mladi nastavajúci radcovia pocítia aspoň podobnú atmosféru, keď 
sa budú musieť vrátiť na miesto určenia. Pri tom boli vystavení orientácii v 
lese napriek zaviazaniu oči, tiež výzve postaviť po tme prístrešok  a zapáliť 

Útek zo Sibíru
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oheň v daždi a uvariť čaj. Okrem toho ich to malo viesť k tímovej spolupráci, ktorá 
sa prejavuje aj v ťažkých chvíľach. Na konci cesty si vlastne sami mohli zreflektovať 
prečo sa vlastne rozhodli stať sa radcami. Je to len jednoduchá a pritom kľúčová 
otázka: Prečo? Radcovstvo je služba a je potrebné sa pre ňu rozhodnúť a prijať s ňou 
tiež všetky komplikácie. Každý má svoju cestu v Pathfinderi inú a preto sa vodcovia 
podelili so svojimi príbehmi, ktoré môžu inšpirovať či povzbudiť mladých. Celý 
zvyšok radcovského kurzu sa odohrával zážitkovou formou. Všetko, čo sa potrebovali 
noví radcovia naučiť, prebiehalo pomocou aktivít, mnohých priamo v prírode, ako 
môžete vidieť aj na fotkách. Nikoho neodradilo ani nepríjemné počasie a mráz, 
dokázali si namočiť aj topánky v ľadovom potoku a nezmizol im pri tom úsmev na 
tvári. V teple chaty sa zamýšľali nad danými témami z ich teoretického hľadiska. 
Keby sme to mali zhodnotiť, toto prvé stretnutie radcovského kurzu nám pomohlo 
uvedomiť si dôvod toho, prečo sme sa rozhodli slúžiť v Pathfinderi našim deťom, 
nadobudnúť základne tábornícke zručnosti, naučiť sa práci v skupine a súdržnosti  v 
nej, posilnila sa odvaha a odhodlanie každého z nás. A tak sme tento víkend mohli 
zakončiť iniciáciou- vyslaním do služby s požehnaním od nášho Boha, ktorý nás k 
tomu povoláva a nepýta sa na náš vek, ale na to či sme ochotní. A všetko ostatné 
nám k tejto službe dá. Máme veľkú radosť, že je tu 14 nových radcov, ktorí povedali 
svoje Áno a rozhodli sa nevzdávať sa. Na znak tohto rozhodnutia dostali prívesok 
s nápisom „Just keep walking“, čo im má pripomínať, že nech nikdy neprestávajú 
kráčať, aj keď to nebude zrovna ľahké, veď služba prináša so sebou všeličo. Ale 
máme vedomie, že na tejto ceste nie sme sami. 

Za prípravný tím Nicole Ilovičná
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Štatistiky

Počet základných kolektívov (ZK)
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Kategória: Po
če

t

z toho vo veku do 14 rokov vrátane: 242
z toho vo veku 15 – 17 rokov vrátane: 76
z toho vo veku 18 – 30 rokov vrátane: 117
Počet členov nad 30 rokov: 182
Spolu všetkých členov: 617

Štatistika členov

Pokles členov o 136 oproti minulému roku je výrazný, pretože v 2018 sa 
neregistrovali niektoré základné kolektívy, najmä oddiel Lesní banditi v 
Rankoviec, ktorý mal okolo 76 členov. Vedúca tohto oddielu už nepracovala pre 
osobné dôvody a nenašli si iného vedúceho, takže registrovaná činnosť v tomto 
oddiele neprebiehala. 
Pre zavedenie GDPR a s tým súvisiacej administratívy sa nezaregistrovala 
väčšina ďalších chýbajúcich  členov vo viacerých ZK. 
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Štatistika podujatí

Podujatia Po
če

t p
od

uj
at

í

Po
če

t ú
ča

st
ní

ko
v

Vzdelávacie podujatia 17 531
Jednodňové 237 1943
Pobytové podujatia v SR bez zahraničnej účasti 56 1488
Pobytové podujatia v SR so zahraničnou účasťou 2 200
Pobytové podujatia realizované v zahraničí 4 120
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Napĺňanie misie a strategických cieľov KPP
K záveru roka ešte nemáme hotový strategický plán (SP) na ďalšie obdobie 

2018 – 2022. Pracovali sme na ňom na výboroch KPP počas roka. Nakoľko 
sme na poslednom novembrovom výbore dôkladne prehodnocovali budúce 
strategické zameranie KPP, tak dotvorenie plánu sme ešte nestihli. Zároveň 
prebieha  mapovanie potrieb detí, mladých ľudí, mladých a mládežníckych 
vedúcich a pracovníkov s mládežou pre tvorbu nového SP a pridŕžame sa 
doterajšieho hlavného zamerania nášho OZ. Prikladáme strategický plán  
z r. 2017, ktorého sa pridŕžame, v prehľadnej tabuľke. 

Rok plnenia

Hlavná oblasť stratégie

20
14

20
15

20
16

20
17 Indikátory

Pl
ne

ni
e

Najvýznamnejšia aktivita

A Viesť a realizovať efektívny 
manažment oz

✓ ✓ ✓ ✓

Jasné definovanie vízie KPP aj v 
stanovách, vyššia efektivita práce; 
definovanie náplne a profilu člena výboru, 
existuje rovnomerné zaťaženie členov a 
členiek riadiaceho výboru, mládežníckych 
vedúcich, mladých vedúcich

100%

Počas tohto obdobia sme vyjasnili víziu, 
cieľ a poslanie KPP, upravili stanovy a v 
rámci manažmentu vyjasnili úlohy a 
povinnosti viacerých strán zapojených 
do manažmentu KPP.

B

Udržať množstvo a kvalitu 
ponúkaných voľno-
časových aktivít pre deti a 
mládež

✓ ✓ ✓ ✓

Príprava, zabezpečenie a realizovanie 
pravidelnej a systematickej činnosti 
všetkých častí KPP; množstvo 
zrealizovaných aktivít,  fungovanie 
základných kolektívov.

100%
V zaznamenanom období neklesol 
počet zorganizovaných aktivít, podarilo 
sa zvýšiť počet aktívnych skupín/družín.

C
Vybudovať exkluzivitu oz 
zlepšením povedomia o 
aktivitách a činnosti kpp

✓ ✓ ✓

zvýšenie počtu členov OZ, 1 vlastná 
publikácia, propagačné materiály 
(brožúra, banner, reklamné predmety), 
fungovanie webu, prezentácia sa v 
populárnych médiách

90%

V sledovanom období sme mali 
možnosť prezentovať sa viacerých 
kampaniach a v médiách, vyšlo DVD s 
príbehmi Pathfinderov a i.

D

Zvýšiť kompetencie 
mládežníckych vedúcich 
a pracovníkov z mládežou 
potrebných pre prácu s 
deťmi a mládežou

✓ ✓ ✓ ✓
Počet  zabezpečených a realizovaných 
vodcovských a radcovských kurzov, 
špeciálov, školení.

100%

V sledovanom období sa podarilo 
akreditovať Radcovský kurz. Zrealizovať 
tak kurzy, ako aj špeciály a množstvo 
školení. Témy sme vyberali na základe 
prieskumov. Vyškolili sme 12 ľudí v 
metodike DofE.

E

Zvýšiť kompetencie 
mladých vedúcich 
v oblasti prípravy a 
s p o l u o r g a n i z o v a n i a 
mládežníckych aktivít

✓ ✓ ✓
akreditovaný nový vzdelávací program, 
vytvorený lektorský tím, zrealizované 
školenia

100%

Okrem spustenia a ukončenia kurzu 
Master Guide s českým KP sa podarilo aj 
akreditovať časť Líderstvo. Realizovalo 
sa aj líderské školenie mládež. vedúcich 
LIVIN.

F

Vychovať mladého 
lídra otvoreného pre 
spoločnosť a pripraveného 
reagovať na jej potreby 
a to na úrovni komunity, 
mesta

✓ ✓ ✓ ✓ Nové aktivity v oblasti práce s mládežou. 
Spustenie regionálnych stretnutí.

100%

V sledovanom období sa spustilo 
niekoľko nových projektov pre mládež 
Áčko (zamerané na prácu s komunitou), 
Naľaď sa (rozvoj talentu), Livin (rozvoj 
zručností) a i.
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G

Zvýšiť počet aktivít pre 
verejnosť a nečlenov oz 
a rozvíjať dobrovoľnícke 
aktivity členov kpp

✓ ✓ ✓ ✓
zapojenie kolektívov do národných 
dobrovoľníckych aktivít, realizácia 
branných cvičení pre základné školy

100%

Boli sme nielen súčasťou, ale aj 
partnermi veľkých kampaní, v troch 
mestách pracovali vedúci KPP s deťmi 
zo základných škôl.

H

Zvýšiť počet základných 
kolektívov, ktoré budú 
spolupracovať s mesto/
samosprávou, školami/
mlád. Organizáciami 
za účelom posilnenia 
postavenia mladých ľudí v 
spoločnosti

✓ ✓ ✓ minimálne 2 základné kolektívy nadviažu 
spoluprácu 70%

Podarilo sa nadviazať spoluprácu s 
mládežníckymi organizáciami.

I
Zvýšiť počet zapojených 
členov oz do fungovania oz 
kpp a rozdelenie úloh

✓ ✓ ✓ ✓ aktívni dobrovoľníci zapojení do 
fungovania OZ KPP

90%
Podarilo sa získať redaktorky pre FB 
web, dobrovoľníkov na organizačnú 
pomoc so školeniami a kurzami

J
Zvýšiť kvalitu materiálov 
v ý c h o v n o - v z d e l á v a c í 
programov oz kpp

✓ ✓ aktualizované a vydané materiály 100%

V každej oblasti vyšli revidované, alebo 
úplne nové materiály. Najvýznamnejšie 
výstupy sme zaznamenali v oblasti 
detských kresťanských škôl. Zabezpečili 
sme nové materiály z KP v ČR.

K

Zlepšiť vzájomnú 
spoluprácu a komunikáciu 
medzi základnými 
kolektívmi

✓ ✓ Vznik regionálnych koordinátorov a 
stretnutí. 100%

Podarilo sa zosystematizovať 
regionálnych vedúcich, ktorý 
pravidelne v roku organizujú stretnutie 
tímu na úrovni oblastí.

L
Zlepšiť koordináciu 
projektov a zvýšiť oz kpp 
do cenených projektov

✓ ✓ ✓
prehľad projektov, 20 členov OZ KPP je 
zapojených min. do 1 projektu, OZ KPP 
má minimálne 2 cenné projekty

95%
Podarilo sa vypracovať a získať projekt 
ERAZMUS+, projekt PODPORA z 
MŠVVaŠ.

M Zviditeľniť a zefektívniť 
medzinárodnú spoluprácu

✓ ✓ ✓ úzka spolupráca so zahraničnými 
pracoviskami s konkrétnymi výstupmi 70%

Rozvíjala sa spolupráca s českým KP 
v v oblasti ponuky materiálov a rámci 
projektu Master Guide.  

N Podpora participácie 
mladých ľudí

✓ ✓ ✓

propagačný materiál k inovatívnym 
formám participácie mladých na úrovni 
regiónov a komunít, zvýšený počet on-line 
možností na webe a sociálnych sieťach 
KPP 

100%
V sledovanom období sme prerobili 
web stránku, spustili FB web stránku, 
vytvorili materiál.

O Rozvoj dobrovoľníckych 
príležitostí a programov

✓ ✓ ✓

vypracovaný manuál dobrovoľníckeho 
programu pre členov i nečlenov KPP 
(doučovací program), zrealizované 
oceňovanie dobrovoľníkov/čok, 
zrealizovaná putovná výstava

90%

V danom období vznikol manuál 
dobrovoľníckeho programu UZOL, 
spustili sme oceňovanie dobrovoľníkov 
Srdce Pathfindera a Ryha (oceňovanie 
učiteľov kresťanských škôl)

P Rozvoj v oblasti zdravia a 
zdravého životného štýlu

✓ ✓ ✓

Zážitkové vzdelávanie, pohyb a pobyt 
v prírode; turnaje s celoslovenskou 
pôsobnosťou, zapojenie detí a mladých zo 
znevýhodneného prostredia

100%

Zrealizované vzdelávania k téme v 
mnohých skupinách detí, turistické 
výlety do prírody, zabezpečenie 
turnajov s rôznymi druhmi športov. 
Zapojili sa aj mladí ľudia so 
znevýhodneného prostredia.
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Vízia na rok 2019
Naši cieľom bude dokončiť strategický plán do r. 2022 so zapracovaním konkrétnych 
čiastkových cieľov do hlavného zamerania nášho OZ, ktorým bude otvorenie družín 
a skupín pre nové deti. 
Tiež chceme začať prenášať dôrazy nového strategického plánu  do našich výchovno 
– vzdelávacích aktivít. 
Dôležitou úlohou bude trvalo zapojiť nových lektorov Master Guide do výchovno – 
vzdelávacieho procesu v KPP, konkrétne v tomto roku do kurzu vodcov. Tento kurz 
tiež potrebujeme pripraviť už na začiatku roka na novú akreditáciu. 
Personálne sa pripravujeme na avizovanú zmenu predsedu KPP.
V r.2019 nás čaká spoločné pathfinderské medzinárodné camporee v Portugalsku a 
máme v pláne zrealizovať aj náš vlastný kongres mládeže na Slovensku. 
Trvalou novinkou v našom programe má byť zaradenie Lesnej školy do vzdelávacieho 
procesu mládežníckych vedúcich. 
Pre učiteľov detí sme začali realizovať plánované návštevy priamo v triedach DKŠ 
s cieľom spoznať a podporiť učiteľov a ich prácu s deťmi a získať reálny prehľad o 
problémoch a výzvach v tejto oblasti práce s deťmi. Plánujeme v tom pokračovať 
dlhodobo v nasledujúcom 5 ročnom období strategického plánu. Ďalšou víziou je 
obnoviť festival detských talentov aj na západnom Slovensku „Muzička“. V spolupráci 
so Štúdiom Nádej plánujeme vydať v roku 2019:
• Videá o živote DKŠ, ktorých natáčanie začalo už v roku 2018
• CD ROM Mimiškôlka 2 – zbierka lekcií, piesní, výtvarných námetov a scenárov 
dramatizácií pre prácu s deťmi 1 až 3 roky
•  Nahovoriť knihu s krátkymi príbehmi 
•  Superbook – preložiť do slovenčiny mobilnú aplikáciu pre staršie deti 

V oddelení mládeže máme naplánované obnovenie úspešného hudobného worship 
programu „Nalaď sa“ a v oddelení detskej školy postupné obnovenie umeleckej 
súťaže detí zo západoslovenskej oblasti. 
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Poďakovanie
 Rok 2018 hodnotíme ako rok s veľmi dobrým zapojením ochotných 
dobrovoľníkov do vedenia oddielov detí, tried a mládežníckych skupín, čo si 
najviac ceníme. Bez ich reálnej snahy a služby by neboli žiadne aktivity, ani 
oddiely, ani KPP. Vieme, že máme aj stabilných ľudí, ktorí pracujú v tímoch, a 
máme aj takých, ktorí musia dobrovoľníčiť sami a vynakladajú na to oveľa viac 
energie, času, či schopností. Ďakujeme každému z nich a veľmi si ceníme aj 
prekonávanie samých seba pri nárokoch, či možnostiach dnešnej spoločnosti. 
Aj v tomto roku sa veľmi snažili v rôznych dobrovoľníckych činnostiach, aby 
priniesli deťom a mladým ľuďom kvalitné využitie voľného času a zmysluplné 
smerovanie do ich životov. Ďakujeme každému jednému z nich za ich snahu, 
obetavosť a ďakujem Pánu Bohu za Jeho vedenie a pomoc, ktorú nám pri tejto 
službe dáva. Ďakujeme 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, 29. január 2019


