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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 

       Personálne obsadenie

Predseda: Jozef Plachý 

Podpredseda: František Kolesár 

Hospodár: Zdenko Stiskala 

Projektový manažér: Janka Šolcová

Detské kresťanské školy: 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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„Pre mňa a KPP bol tento rok významný realizáciou kurzu vodcov s novou 
akreditáciou a  zameraním na deti mimo KPP. Cením si ochotných 
mladých ľudí, ktorí sa pustili do novej oblasti dobrovoľníctva vo svojom 
živote. Významnou aktivitou v tomto roku bolo medzinárodné camporee 
v  Portugalsku, ktoré sa vyžadovalo náročnú prípravu i  realizáciu 
a  účastníkom poskytlo nezabudnuteľný zážitok spolupatričnosti 
k  celosvetovej rodine pathfinderov.   Veľmi dôležitou zmenou v KPP bola 
príprava personálnych zmien na predsedu a  podpredsedu KPP, ktoré 
sa zavŕšia v  januári 2020 na sneme OZ. Zo srdca želám novému vedeniu 
múdrosť, ochotu a silu k službe, Božiu lásku i radosť.“
Jozef Plachý, predseda

“Aj v roku  2019 som vďačný za finančnú podporu, s ktorou sa nám podarilo 
naplniť plán podujatí. Azda najväčším podujatím bolo medzinárodné 
Camporee, ktorého sa mohli zúčastniť všetci záujemcovia. Ale ani 
s financiami by sme nedokázali realizovať akcie, ak by neboli ochotní mladí 
ľudia. Vďaka týmto dobrovoľníkom za ich službu a láskavé srdce.”
Zdenko Stiskala, hospodár 

“Kde je vôľa tam je cesta, je moja veľmi obľúbená pesnička, ktorá sa 
osvedčila aj v  roku 2019. Stretla som totiž množstvo dobrovoľníkov/čok, 
ktorí skôr hľadali ako to ide a  dá sa. Dá sa vždy začať, pokračovať, byť 
pravidelný, byť prijímajúci zmeny, dá sa dokonca urobiť tábor týždeň pred 
narodením vysnenej dcérky. Dá sa vnímať to čo nás stretá, ako príležitosť 
učiť sa a nie báť sa chýb. Vďaka vám, ktorí vidíte „dá sa“ je Pathfinder stále 
živý. Ďakujeme.”
Jana Šolcová, projektová koordinátorka

Pár slov od vedenia 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.

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 alebo 
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 

Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou
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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.  
 V roku 2019 prebiehala činnosť v 26 oddieloch KPP, 5 skupinách mládeže 
a 32 triedach detskej kresťanskej školy. 
 Rozvíjajúcou sa oblasťou je práca s deťmi predškolského veku 
–pathfinder Junior.
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666 členov a členiek

29 základných kolektívov

22 okresov Slovenska

996 pravidelných stretnutí

25 letných a zimných táborov

123 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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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

Master Guide
V roku 2019 sa MasterGuidi aktívne zapájali ako lektori v kurze vodcov.

Kurz vodcov
Novoakreditovaný kurz vodcov prebiehal v termínoch 8.-10.2.2019, 12.-
14.4.2019 a 14.-16.6.2019. Obsah bol prispôsobený získaniu vedomostí 
a zručností pre vodcov a aj súčasným trendom v práci s deťmi a zameraniu 
KPP na prácu s novými deťmi. Úspešne ho úspešne absolvovalo 10 účastníkov. 
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Špeciál radcov
Tento rok sa konaly dva špeciály radcov. Jeden na jar a druhý na jeseň.
Jarný špeciál radcov sa v plánovanom termíne 29.–31. marec 2019 sa nekonal 
pre malý záujem účastníkov kvôli krytiu s akciou „Nalaď sa!“. Preto sa termín 
posunul o mesiac neskôr na 26.–28. apríl 2019 na Donovaly a mal názov „Za jedno 
lano“. Učili sa spolupráci s vodcami a deťmi, riešeniu konfliktov a absolvovali aj 
praktické zručnosti pre prácu s deťmi – ručné dielne, bojovku, hry. 
Jesenný špeciál radcov bol 11.–13.október 2019 v Kežmarku. Obsahom bola 
práca so závislosťami v osobnej rovine a následná pomoc deťom v bezpečnom 
prostredí. O závislostiach lektorovala aj doktorka Janka Nosková a nedeľná 
časť programu bola zameraná na nácvik lezenia na lezeckej stene v Kežmarku. 
Prítomných bolo 18 účastníkov.  

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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Old Pathfinder
Už tradičné česko – slovenské stretnutie zaslúžilých vodcov sa konalo  
11. – 13.októbra 2019 v Krkonošiach (ČR). Prezentovali sa aktivity v danom roku 
a účastníci boli požiadaný o zhromaždenie materiálov a fotiek od začiatkov 
KP v Česku a na Slovensku – Kronika KP. V nedeľu absolvovali spoločný výlet 
k Mumlavskému vodopádu. 

Zimný špeciál vodcov sa konal 11.- 13. januára 2019 v Jezersku kvôli snehovým 
podmienkam. Cieľom pre 19 účastníkov bolo povzbudiť, i nadchnúť ich 
k lyžovaniu a snowboardingu, naučiť, i zdokonaliť techniku. Súčasťou špeciálu 
boli aj hry na snehu, aj hry v miestnosti pre inšpiráciu a doplnenie schopností 
a vedomostí vodcov, aby mohli následne ponúknuť toto využitie aj deťom 
v oddieloch. Zo psychologickej stránky sme sa zamerali na osobnosť vodcu 
– silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať. V neposlednom rade sme dosť 
hovorili aj o možnostiach práce s novými deťmi. 

Špeciál vodcov

Lesná Škola KP a KPP
Lesná škola KP a KPP na Morave sa nekonala pre organizačné nezrovnalosti 
OLD pathfinderov. 
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Medzinárodné víkendové školenie učiteľov DKŠ sa konalo 22. – 24.11.2019 
vo Visalaje v ČR . Malo tému „Kristus v srdci učiteľa“ a prišlo na neho 103 
záujemcov, z toho 26 zo Slovenska. Obsahom boli témy: Ako zaujať staršie 
deti, Práca s problematickými deťmi (špeciálne v pestúnskej starostlivosti), 
Misijný presah DSŠ, Adventistická identita detí, Ako začať DSŠ s malými deťmi, 
Vyhľadávanie a vychovávanie mladšieho nástupcu starším. Predstavená bola aj 
vízia na nasledujúce obdobie a podané informácie k vystaveným materiálom, 
tiež prezentácia z konferencie Deti v sieti, aktivita „Biely kameň“ – modlitba 
za smutné dieťa. 

Medzinárodné víkendové školenie učiteľov DKŠ

Konal sa 7.apríla 2019 v Považskej Bystrici. Hlavnou témou bola identita detí 
a ich sebarealizácia v DKŠ. Absolvovalo ho 22 učiteliek a  učiteľov z celého 
Slovenska. Hlavnou lektorkou bola Monika Medková z Českej republiky.  

Seminár pre učiteľov DKŠ
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Projekty a podujatia pre deti

Medzinárodné Camporee
Pri Portugalskom mestečku Sesimbra sa v termíne 24.7.–4.8.2019 konalo 
medzinárodné camporee na ktorom bolo 48 účastníkov zo Slovenska a viac 
ako 2500 účastníkov z celého sveta. Prvé dni zažili výlety – do mestečka Sintra 
a k oceánu na kúpanie a očakávané surfovanie. V hlavnej téme príbehu Jozuu 
sa účastníci spoliehali na Boží sľub: Vždy s tebou. Rôzne workshopy, City Life 
aktivity, návšteva španielskych pathfinderov, medzinárodná kuchyňa a krst 
13 pathfinderov. Prekvapením bola 4 násobne vyššia vyzbieraná suma pre 
humanitárnu organizáciu ADRA vo výške 76 951 eur. 
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Muzička
Muzička v Kežmarku sa konala 2.-3. február 2019. Mala názov „Vyber si!“, 
pretože bola zameraná na neustále rozhodovanie v rôznych oblastiach života 
detí. 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. Spoločné piesne boli 
vedené hudobnými skupinami z Košíc a Popradu, modlitby, prezentácia 
fotiek a videoprezentácia z minulého roka, hra Nikol a Eduarda Palanských 
pre zúčastnené skupiny či zaujímavé vstupy moderujúcich dvojíc – turistky-
zvieratká a Indiana Jones s asistentkou. Vyhodnotenie príspevkov prebehlo 
formou hodnotiacich hárkov, ktoré dostali vedúci zúčastnených skupín pri 
rannej registrácii. Hodnotilo sa hlavne vystihnutie témy príspevkom a v druhom 
rade kvalita jeho prevedenia. Každý príspevok bol odmenený. Nedeľná časť bola 
venovaná snehovej sánkovacej olympiáde. Celkovo sa Múzičky v KK zúčastnilo 
207 detí a dospelých. 
Múzička v Lučenci bola 11. mája 2019 a mala tému „Máš svoj sen?“, kde 
prejavovali svojej veľké i malé sny a túžby ako deti, aj v porovnaní s predstavami 
svojej dospelosti a dobrého života. Zúčastnilo sa jej 195 účastníkov. Za všetky 
príspevky – piesne, veselé scénky i hudobné čísla dostali deti diplomy  a odmeny.
Minimúzička v Považskej Bystrici 2.2.2019 je určená pre západnú oblasť Slovenka. 
Koná sa s cieľom rozvíjania priateľstiev medzi deťmi a možnosť prezentovať ich 
rozvoj obdarovaní – pesničky, básničky a iné umelecké nadania. Po obede bola 
realizovaná hra pre deti i rodičov.
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OSP
OSP východ je určené na stretnutie oddielov východného regiónu. Konalo sa od 
31.5. – 2.6.2019 za účasti 33 účastníkov. Pôvodným zámerom bolo kempovanie 
na vode pri Ružínskej priehrade. Kvôli prekážkam zmenené na putovný víkend 
v pohorí Čergov. Príroda, bivak a rozhovory na tému: Partnerstvo narovinu. 
Druhým „OSP“ na východe bol deň pre rómske deti kde 42 ľudí pripravilo veselý 
súťažný deň pre viac ako 300 rómskych detí z Rankoviec a okolia so stanoviskami 
a odmenami na „tržnici“.
OSP stred sa konalo 31.5. – 2.6. 2019 na chate lesov Rázdiel (Žibritov) s témou 
„S Ježišom na vode.“  Cieľom podujatia bolo sa spoločne stretnúť sa zo 
stredoslovenskej oblasti a spoločne budovať vzťahy prostredníctvom programu, 
hier a aktivít, ktoré sa niesli s názvom „S Ježišom na vode“. To znamenalo, 
že veľa príbehov a aktivít bolo zameraných na túto oblasť. Tiež bolo cieľom 
družín, súťažiť posledný deň o putovný pohár. Víťazom na raftoch sa stal oddiel 
z Martina. Zúčastnilo sa 92 účastníkov. 
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Biblický pátrač
Celoslovenské kolo Biblického pátrača prebehlo 19.mája 2019 v Prešove. Hlavným 
cieľom podujatia je motivovať deti k pravidelnému čítaniu Biblie a to formou 
súťaže. Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže je odovzdanie diplomu a vecnej 
knihy od vydavateľstva Advent-Orion a Štúdia Nádej pre všetkých súťažiacich 
a odovzdanie víťazných odznakov súťažiacim, ktorí dosiahli minimálne 70%-
tnú úspešnosť v teste. Podujatia sa tento rok zúčastnilo 75 osôb. V porovnaní 
s minulými ročníkmi súťaže sa ho zúčastnilo menej súťažiacich, preto finále 
ďalších ročníkov budeme umiestňovať na dostupnejšie miesto. Sprevádzajúci 
rodičia a učitelia detí sa zapojili do besedy. 94% súťažiacich dosiahlo v teste 
úspešnosť nad 50%, podujatie sa zúčastneným páčilo a hodnotili ho pozitívne.
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Charakteristickou črtou tohto obdobia (2018 – 2019) v práci s mládežou 
bolo zameranie na vekovú skupinu teenager, zapojenie a výchova vedúcich 
mládežníckych skupín a podchytenie novej generácie mladých ľudí 
s hudobnými talentami.
Keďže veková skupina mládeže od 14 do 18 rokov (teenagerský vek)nemala 
svoj program, ktorý by bol prispôsobený pre tento vek a potreby tejto skupiny 
mladých ľudí, zamerali sme sa na vytvorenie a na realizáciu tohto programu. 
Program sa volá LIVIN a je postavený na piatich víkendových stretnutiach 
s tematikou aktuálnou pre tento vek.
Livin 1 – Osobnosť – zameranie na sebapoznanie a budovanie zdravého 
sebavedomia prostredníctvom hľadanie odpovede na otázku Kto som?
Livin 2 – Rast – sústredenie sa na možnosti rozvoja osobnosti a ukázanie 
na potenciál, ktorý v každom človeku existuje a ktorý každý z nás môže 
zmysluplne uplatniť v živote. Otázka, ktorú sme si položili znela, Kým 
môžem byť?
Livin 3 – Komunikácia – rozvoj komunikačných zručností, zvlášť 
v medziľudských vzťahoch. Odpovede na otázku, Ako sa vyjadrím?
Livin 4 – Vzťahy – otvorenie oblasti, ktorá je veľmi aktuálna v tomto veku, ako 
to je naozaj so sexualitou a vzťahmi medzi chlapcami a dievčatami. Ukazovali 

Podujatia pre mládež
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sme na výzvy, ktoré pred každým stoja ak si položí otázku, S kým pobežím?
Livin – Služba – zacielenie stretnutia na využívanie darov a talentov pre 
druhých v zmysluplných a pravidelných aktivitách, do ktorých sa môže každý 
zapojiť vo svojom okolí. Motivácia prostredníctvom spoločných odpovedí na 
otázku, Kam pobežím?
Týmto vzdelávacím programom sa vyplnila medzera v príprave školení pre 
jednotlivé vekové hladiny v rámci mládeže. 
Vzdelávacie programy pre mládež:
Livin – zážitkový a praktický program
Áčko – duchovný a spirituálny program
InriRoad – biblický a študijný program 
Praktická výchova vedúcich a zároveň naplnenie cieľov zo vzdelávacieho 

Rozdelenie mládeže Vek Obdobie Vzdelávanie mládeže
Teenageri 14 – 18 koniec ZŠ, SŠ Livin

Staršia mládež 18 – 24 záver SŠ, VŠ Áčko

Single 24 – 35 koniec VŠ, zamestnanie InriRoad

programu Áčko – zapojenie účastníkov Áčka do praktickej služby druhým 
– sa udialo prostredníctvom LIVIN a to na dvoch úrovniach. Jednak na úrovni 
prípravného a organizačného tímu LIVIN a jednak na úrovni vedúcich skupín, 
ktoré fungovali počas LIVIN a do ktorých boli rozdelení účastníci LIVIN.

Realizáciou druhého ročníka hudobného školenia Nalaď sa!! bola 
podchytená mládež s hudobnými talentami. Cieľom bolo, aby sa naučili hrať 
a pripravovať hudbu s duchovným presahom pre svojich rovesníkov. 

Podujatia a školenia pre mládež 2019
Kongres mládeže 
August 2019

Keďže LIVIN sa realizoval v predchádzajúcom roku 2018, nie uvedený v tejto 
správe. Avšak zámerom Kongresu mládeže 2019 bola práca s absolventmi 
LIVIN a spojenie jednotlivých vekových kategórií mládeže na týždennom 
letnom stretnutí mládeže. Tento zámer sa nepodarilo realizovať pre 
nedostatočný počet prihlásených účastníkov. 
Nalaď sa!!
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Zámery a ciele Nalaď sa!! - Generácia, ktorá oslavuje Boha v Duchu  
a v slobode Ducha.
Prežívanie duchovnosti a vzťahu s Bohom v hudbe, vo chválach a nad Bibliou.
Vyvolať v účastníkoch celoživotné, duchovné a emocionálne nadšenie pre 
duchovné piesne.
Päť víkendových stretnutí sa zúčastnilo 35 pravidelných účastníkov.
Nalaď sa!! 1 – 8.-10.2.2019
Nalaď sa!! 2 – 29.-31.3.2019
Nalaď sa!! 3 – 14.-16.5.2019
Nalaď sa!! 4 – 11.-13.10.2019
Nalaď sa!! 5 – 15.-17.11.2019
Pulzmeet
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6.-10.2.2019
Schwabisch Gmünd, Nemecko
Medzinárodné školenie pre vedúcich mládeže.
4 účastníci

Mládežnícka bohoslužba
26.1.2019 
Trenčín
Každoročnou tradíciou je stretnutie mládeže v Trenčíne na mládežníckej 
bohoslužbe s názvom “Šedá zóna vo vzťahoch”. 150 účastníkov.

KPM – Konferencia pre pracovníkov s mládežou, organizovaná OZ Kompas, 
sa konala 21.- 24.3.2019 v Žiline. Z našej organizácie sa tejto česko-slovenskej 
konferencie zúčastnilo 30 účastníkov.

MTM – sa tento rok uskutočnilo v Martine od 22. 3. – 24. 3. 201 s témou 
“Rozhodujúce stretnutia”. Ako každý rok to bol 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 – Youth for Jesus – júl 2019 - letný medzinárodný dobrovoľnícky program 
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pre mládež zameraný na rozvoj sociálnych, komunikačných a vzťahových 
zručností vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. Konal sa v SR (Lučenec a Rimavská 
Sobota) a zo Slovenska sa ho zúčastnilo 60 účastníkov.

Východná Vysoká – 20.-22.9.2019 s témou „Uhol pohľadu“ 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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k 01.01.2019 k 31.12.2019
Stav pokladne a účtov 16 165,08 10 644,94

Druh Suma
Spotreba materiálu 35 419,89

Opravy a udržiavanie 340,67
Cestovné 35 946,17

Ostatné služby 44 083,21

Iné ostatné náklady 262,08

Spolu 116 052,02

Druh Suma
Prij. prísp. od iných organizácií - MSSR 24 852,00

Prij. prísp. od iných organizácií - CASD 39 381,29

Prij. prísp. od fyzických osôb - účastnícke poplatky 42 451,70

Prijaté členské príspevky 1 738,00

Príspevky z podielu zapl. dane 2 108,89

Spolu 110 531,88

Správa o hospodárení za rok 2019

Výdaje

Príjmy
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Štatistiky

Počet základných kolektívov (ZK)

Počet členov

36
40
41

40
39

37
36

39
31

29

0 10 20 30 40 50

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

724
752

893
715
740

691
753
750

617
666

0 200 400 600 800 1000

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019



30

Kategória: Po
če

t

z toho vo veku do 14 rokov vrátane: 211
z toho vo veku 15 – 17 rokov vrátane: 80
z toho vo veku 18 – 30 rokov vrátane: 131
Počet členov nad 30 rokov: 204
Spolu všetkých členov: 626

Štatistika členov

Členská základňa je už stabilizovaná – oproti minulému roku, kedy zavedenie 
GDPR výrazne zasiahlo do zníženia počtu členov v našom o.z. nastalo nepatrné 
navýšenie počtu členov a presuny v rámci vekových kategórií, čo je prirodzené 
vzhľadom na prirodzené zvyšovanie veku členov. 
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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 14 394
Jednodňové 43 1344
Pobytové podujatia v SR bez zahraničnej účasti 59 1410
Pobytové podujatia v SR so zahraničnou účasťou 3 195
Pobytové podujatia realizované v zahraničí 1 48
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Napĺňanie misie a strategických cieľov KPP
Dokončený strategický plán do r. 2022 má 6 hlavných oblastí

Hlavné oblasti Cieľ Najvýznamnejšie aktivity v roku 2019 Plnenie v %

1 Manažment a 
vedenie KPP

Udržať efektívny manažment 
a vedenie KPP

Zachovaná štruktúra demokratického vedenia organizácie- 
snem, výbory – aj DKŠ,  reg.stretnutia 
Nové: systém návrhov na predsedu, návrhov na zástupcov 
za kraje do výboru, prerozdelenie kompetencií medzi predsedu, 
podpredsedu, ďalších pracovníkov a pod.
Prehodnotenie zmlúv a stanov oz KPP- záväzok 
z predchádzajúceho snemu.

 100% rok 2019

2 Systematická 
práca

realizovať kvalitnú 
a systematickú prácu s deťmi 
a mládežou za účelom ich 
celkového osobnostného 
rozvoja, vedenia k dôvere 
Pánu Bohu, k ľudským 
právam a hodnotným 
postojom k životu a k 
enviromentálnej výchove

Realizácia schôdzok/tried DSŠ. Neaktivita niektorých oddielov. 
Nižší počet mládežníckych skupín – 7. 
Výchovno-vzdelávacie  materiály- iba DKŠ: CD-ROM „Mimiškôlka 
2“ vydané v spolupráci so Štúdiom Nádej. Ďalej  DVD 
„Dobrodružstvá chrobáčikov“ a vytlačené učebnice pre deti ZŠ 
o náboženstve Kľúče C3 a C4. 
Podporné systémy- regrant, inventár, pomôcky.
Obnovená aktivita kolektívov – Michalovce a Rankovce.
Podpora príležitostných akcii- tábory, regionálne Múzičky, 
celonárodný Biblický pátrač. 
Zrušenie Kongresu mládeže. 

70% rok 2019

3 Vzdelávanie a 
školenia

realizácia kvalitných 
akreditovaných vzdelávaní, 
realizácia ďalších vzdelávaní

Kurz vodcov – nová upravená akreditácia, vynovený Sylabus, 
špeciály, školenia DKŠ, mládežnícke školenia.
Vytvorený plán školení (akredit./neakredit.) špecifický potrebám 
na rok 2020.
Vytvorenie spolupráce s lektorkou Život a zdravie.
DofE- 3 absolventky, nová účastníčka.
Absencia v práci s mládežou.

90% rok 2019

4
Systém podpory 
a rozvoja na kraji/
oblasti

rozvoj pravidelnej činnosti 
KPP prostredníctvom na 
potreby zameranej podpory 
jednotlivých vedúcich, 
radcov, dobrovoľníkov 
špeciálne vybraným 
a plateným zamestnancom 
pre daný kraj/oblasť

Vytvoriť diskusiu o možnostiach tejto aktivity, vytvoriť pracovnú 
náplň a profil zamestnanca, vyhľadať zdroje a granty pre 
zabezpečenie,
plán spustenia výberu a zamestnania,
prehodnotenie realizácie,  udržateľnosť reciprocita služby 
plateného pracovníka. Podpora učiteľov a návštevy tried DKŠ 
vedúcim DKŠ.

V decembri 
2019- plán 
vytvoriť diskusiu.

5

Zapájanie sa 
do diania a 
mládežníckej 
politiky

zapájanie sa do aktuálneho 
diania, aktualizácia aktivít 
v súlade s novými trendmi

Účasť v pracovnej skupine Tvorba štandardov kvality práce 
s mládežou.
Podpis Deklarácie o uznávaní prínosov Neformálneho 
vzdelávania a účasť na konferencii.
Účasť na troch monitorovacích výboroch Iuventy.
Zapojenie sa do projektu Daruj knihu.
Členstvo a súčasť predsedníctva strešnej organizácie PDCO.
Účasť v pracovnej skupine k tvorbe metodiky k výchove 
a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu.
Účasť v národnom výskume o neziskovom sektore.

 100% rok 2019

6

Rozvoj 
národných a 
medzinárodných 
spoluprác

vhodne reagovať na 
príležitosti spolupráce, 
prípadne iniciovať 
spoluprácu

Spolupráca s ČR KP o účasti a zapojení na medzinárodnom 
camporee v Portugalsku. Dohoda o realizácii Č-S camporee na 
Slovensku v r.2021 a Č-S špeciálu vodcov v r.2020. Nekonala sa 
Lesná škola. 
Nová spolupráca KPP s obcou a materskou školou Vojňany. 
Spolupráca sekcie DKŠ s lektorkou z ČR na školeniach 
a seminároch. Účasť na celoeurópskej konferencii o práci 
s deťmi People 7.0 v Taliansku. 
YFJ v Lučenci aj s českými účastníkmi. 

90% rok 2019
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Vízia na rok 2020
Našim cieľom bude realizovať hotový 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 zapájať nových lektorov Master Guide 
do výchovno – vzdelávacieho procesu v KPP, konkrétne zmenou nového 
predsedu i podpredsedu budeme hľadať nové možnosti spolupráce a taktiež 
spoluprácu s lokálnymi vedúcimi oblastí. 
V r.2020 by sme chceli uskutočniť spoločný tábor pre deti a rodičov ktorí nemajú 
svoj oddiel. Trvalou novinkou v našom programe má byť zaradenie Lesnej školy 
do vzdelávacieho procesu mládežníckych vedúcich (vodcov). Počítame s tým, 
že lektori z česko-slovenského OLD pathfinderu naplnia svoj sľub. 
Pre učiteľov detí budeme pokračovať v plánovaných návštevách priamo 
v triedach DKŠ s cieľom viac spoznať a podporiť učiteľov a ich prácu s deťmi 
a získať reálny prehľad o problémoch a výzvach v tejto oblasti práce s deťmi. 
V tejto práci plánujeme pokračovať dlhodobo v nasledujúcom 5 ročnom období 
strategického plánu. 
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Ďalším plánom je pokračovať v obnove festivalu detských talentov aj na 
západnom Slovensku – „Múzička“. V spolupráci so Štúdiom Nádej plánujeme 
vydať v roku 2020 niektoré produkty ktoré majú napomôcť v práci s deťmi.
Chceme tiež motivovať hlavne vedúcich, ktorí prešli vzdelávaním v o.z. KPP 
v minulosti. Sú už pravdepodobne rodičmi, alebo dospelými, ktorí vnútri nosia 
stále hodnoty a kompetencie, ktorými sme ich vyzbrojili. Chceme v mestách 
a obciach, v ktorých žijú umožniť, aby vo svojich komunitách vytvárali nielen 
priestor na aktivity, ale i nové družiny a oddiely. Budeme vytvárať podporné 
vzdelávacie a motivačné stretnutia pre týchto, v minulosti vyškolených vodcov 
a radcov. Rovnako chceme prepojiť mladých ľudí s týmito rodičmi, aby vytvárali 
dostatočne silné tímy, ktoré dokážu systematicky a dlhodobo pracovať s deťmi. 
Chceme do našich činností zapojiť čo najviac rodičov aj tých, ktorý ešte 
neboli vzdelávaní v Klube Pathfinder. Chceme ich motivovať, aby čo najviac 
participovali na neformálnej výchove i v mimoškolských aktivitách. 
Chceme podporovať i naďalej neformálne vzdelávanie v rôznych oblastiach 
nášho portfólia služieb. Postupne vyškoľovať, preškoľovať a vzdelávať vodcov 
i radcov v zručnostiach, ktoré potrebujú pre prácu s deťmi  a mladými ľuďmi 
- napríklad Leadership (plánované školenie na jeseň tohto roku). 
Chceme participovať aj na vzdelávacích aktivitách, ktoré neorganizuje o.z. Klub 
Pathfinder kde môžu naši dobrovoľníci získať cenné zručnosti a skúsenosti 
(KPM v Žiline a iné). Chceme podporiť dobrovoľníkov z cirkevného prostredia, 
kde sa nachádza množstvo detí s ktorými môžu pracovať. Chceme ale tiež 
naďalej podporovať a iniciovať činnosti ktorými slúžime  deťom z necirkevného 
prostredia škôl, ulíc atď. Budeme hľadať možnosti na budovanie a podpory 
hĺbkových dynamických procesov, ktoré v našich skupinách vznikajú. Budeme 
preto hľadať aktívne prostriedky, ktoré by vzťahy aj dynamiku skupiny mohli 
podporiť. 
Tiež sa chceme zamerať, aby čo najviac detí, ktoré prechádzajú do adolescentného 
veku bolo zapojených do dobrovoľníctva a služby a mohli si nájsť svoje miesto 
v Klube Pathfinder, alebo inde, kde môžu aktívne slúžiť, aby nezostali pasívni. 
Chceme teda spolupracovať s vedúcimi, ktorí sa venujú mládeži a podporovať 
ich v aktívnej službe, ktorá čo najviac ovplyvňuje ich komunitu. 
Chceme tiež podporovať zameranie sa na komunity v ktorých žijeme, aby sa 
naše deti a mladí ľudia nestali len “akciovými klientmi”, teda neboli len účastníci 
alebo tvorcovia akcií, ale mali dosah na vlastné komunity. 
Túžime i naďalej vytvárať a podporovať vzťahy medzi vedúcimi, ktoré sú 
dôležitou súčasťou pri službe deťom a mladým ľuďom.
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Záver
Tento rok bol pre KPP významný z hľadiska prípravy personálnej výmeny predsedu 
a podpredsedu KPP o.z.. Táto záležitosť bude dokončená na sneme KPP. Podarilo sa 
nám upraviť hlavné dôrazy v našom smerovaní podľa plánu z minulého roka. Teda 
pripraviť novú akreditáciu vodcovského kurzu, ktorá dopadla úspešne. Podľa nej 
pripraviť nových vodcov na prácu s deťmi v oddieloch, ale aj na zapájanie nových 
detí do KPP. Veľmi náročnou bola príprava a realizácia našej účasti na európskom 
camporee, na ktoré sme cestovali prvýkrát letecky a ponúkli kvalitné workshopy 
a aktivity. Popri tom sme, ako výbor KPP, úspešne zrealizovali všetky naplánované 
aktivity na celý rok, okrem Kongresu mládeže, ktorý bol zrušený pre malý záujem. Zato 
sa odd. mládeže podarilo naštartovať ďalšie kolo hudobného programu „Nalaď sa!“. 
Rok 2019 hodnotíme ako rok s dobrým zapojením ochotných dobrovoľníkov 
do vedenia oddielov a tried detí a mládežníckych skupín. Významný je aj prvým 
úspešným zapojením dobrovoľníkov do programu DOFe. Dobrovoľníkom z oddielu 
v Pov. Bystrici sa darilo rozbehnúť festival detskej tvorby – Minimúzičku na západnej 
oblasti Slovenska, čo si veľmi ceníme. 
V spolupráci so Štúdiom Nádej sa konečne podarilo dokončiť projekt „Mimiškôlka 
2“, na ktorom sme spolupracovali už dva roky. Na plánovaný preklad mobilnej 
aplikácie „Superbook“ pre staršie deti sa nám nedarilo získať licenciu.  Podarilo sa 
však získať licenciu pre DVD „Dobrodružstvá chrobáčikov“, určené pre mladšie deti 
a po nadabovaní a doplnení o rôzne materiály je už produkt dostupný. 
Tento rok však ukázal aj ustávanie činnosti viacerých pathfinderských oddielov na 
minimum a to najmä oddiely na západnom Slovensku. Tento dlhodobý trend zasiahol 
aj stredné Slovensko a preto pred KPP stojí výzva oživiť činnosť týchto oddielov, či už 
povzbudením starších vodcov, alebo nájdením nových vedúcich. Prípadne zakladať 
úplne nové oddiely. 
Takisto sa nepodarilo rozbehnúť medzinárodný projekt s českým KP - realizovať 
avizovanú Lesnú školu ako doplnkové praktické vzdelávanie pre súčasných vedúcich. 
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Poďakovanie
 Ďakujeme každému nášmu dobrovoľníkovi a dobrovoľníčke za záujem, 
snahu a obetavosť. Osobne ďakujem aj mojim spolupracovníkom vo výbore 
KPP za veľmi dobrú spoluprácu počas ôsmich rokov a ďakujem Pánu Bohu 
za Jeho vedenie a pomoc, ktorú nám pri tejto službe dáva. Ďakujeme vedeniu 
Slov. združenia CASD, MŠVVaŠ SR, Iuvente, spolupracujúcim organizáciám, 
i našim sponzorom za dobrú spoluprácu, ideovú i finančnú podporu našej 
práce s deťmi a mládežou. 

Jozef Plachý, predseda OZ KPP
Liptovský Mikuláš, 10. január 2020


